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Salam Redaksi
Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh
Sahabat MUHLAS,

Majalah
Sekolah Muhlas

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT karena kita bisa bertemu lagi dengan majalah MUHLAS Edisi ke42 ini. Di tahun ajaran baru 2021/2022 wabah virus Corona belum semuanya berakhir. Namun karena masyarakat

diterbitkan oleh
SD Muhammadiyah
11 Surabaya

yang selalu menjaga protokol kesehatan akhirnya kita bisa berada di level yang aman. Untuk itu SD
Muhammadiyah 11 mengambil kebijakan melaksanakan kegiatan tatap muka dengan mengiku peraturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu dalam pembuatan majalah edisi kali ini kita
mengambil tema “BTS (Back To School”.

Untuk Membentuk Karakter
Anak yang Shalih dan
Berprestasi

Sahabat MUHLAS dalam edisi ini kita akan kembali hadir dengan tampilan majalah cetak
yang sudah kalian tunggu tentunya!! Selain itu ada juga beberapa konten majalah terbaru yang
akan hadir di majalah MUHLAS dan dak kalah menariknya ada kuis berhadiah. Pas
penasaran bukan apa isi majalahnya? Buruan baca ya! Jangan sampai dak di baca ya

Penasehat

Sahabat Muhlas…

Majelis Dikdasmen PCM Krembangan
Penanggung jawab

Sebelumnya Kami dari Tim Redaksi Majalah MUHLAS. Mohon maaf jika ada
hal-hal yang kurang berkenan dalam penyusunan majalah ini. Karena kita
sebagai manusia tempatnya salah dan lupa.

Ustadzah Mursiah, S.Ag., M.Pd
Pemimpin Redaksi
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SEPUTAR
SEKOLAH

SD MUHLAS 53 TAHUN
MENUJU SEKOLAH YANG MANDIRI

P

ada usia yang
ke-53 tahun pada tanggal 2
Januari mendatang SD Muhlas
semakin matang dalam menata
diri baik dalam segi kuantitas
maupun segi kualitas.
Dengan visi “Unggul dalam
Keislaman, Kompetitif, dan Terdepan Meraih Prestasi”, SD
Muhlas tak berhenti berinovasi, berkreasi dalam
pembelajaran, pembiayaan, maupun dalam pelayanan
menuju sekolah yang mandiri dan prestasi.
Beberapa keunggulan yang ditawarkan SD Muhlas antara
lain:

Pembelajaran daring selama pandemi

semenjak LOS kelas satu hingga menjadi
pembaiasaan dikelas masing-masing.
Pembiasaan pagi dimulai dari masuk
gerbang sekolah dengan 5 S ( Senyum, Salam,
Sapa, Salim, dan Santun).
Pintu masuk dibagi dua, pintu utama untuk
para siswa dan disambut para ustadzah sedangkan
pintu samping timur untuk para siswa disambut para
ustadz.
Sebelum pembelajaran dimulai kegiatan awal
adalah do'a bersama secara sentral dilanjutkan dengan
muro'ja'ah, menyanyikan lagu Indonesia raya dan sang
Surya, membaca mahfudhoz, dan ditutup dengan literasi
(membaca nyaring, menulis, mendongeng, membaca
senyap).
Untuk menjaga kebersihan dan kerapian sholat
diadakan Pasukan Anak Sholih (PAS), sedangkan untuk
membantu keamanan sekolah ada Patroli Keamanan
Sekolah (PKS).
Selain budaya literasi dan budaya 5S juga ada
budaya sekolah yang dilakukan seminggu sekali
diantaranya:

memfasilitasi dengan zoom meet, g-meet, dan teams

v Gemar berinfaq yang dilakukan setiap hari Jumat

meet serta hybrid learning.

v Jumat bersih yaitu memeriksa kebersihan diri (

1. IT Based
SD MuhlaS menggunakan sarana pendukung yang
berbasis Informasi Teknologi ( IT ) untuk memudahkan
siswa maupun wali murid. Adapun sarana pendukung
berbasis IT yang dimiliki oleh SD Muhlas adalah sebagai
berikut:
a.

b. Setiap kelas dilengkapi LCD proyektor, CCTV, sound

v Hari bahasa, yaitu semua siswa dan guru

sistem , line internet , line wi i.
c.

Memanfaatkan media pembelajaran melalui

menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa

youtube hasil karya guru-guru SD Muhlas

inggris. Hari Jumat menggunakan bahasa Arab

d. M e m a n f a a t k a n b e r b a g a i a p l i k a s i m e d i a
pembelajaran agar kegiatan lebih menyenangkan
e.

Pembayaran keuangan menggunakan aplikasi
keuangan yang sudah terkoneksi secara online
dengan perbankan. Saat ini SD Muhlas bekerja sama
dengan Bank untuk memudahkan wali murid
melakukan pembayaran di mana dan kapan saja.

f.

Pelaporan hasil belajar

( Rapor ) sudah

g.

Kehadiran guru dan karyawan menggunakan

menggunakan aplikasi kurikulum yang berbasis IT.
bio inger.
2. Penguatan Pendidikan Karakter
Penguatan Pendidikan Karakter dimulai dari
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sebagai bahasa pengantar.
3. Disiplin
SD MuhlaS dikenal dengan sekolah dengan
penerapan disiplin yang baik, hal tersebut dibuktikan
dengan pemberlakuan absensi keterlambatan di pintu
masuk. Setiap anak yang terlambat wajib dicatat alasan
keterlambatan dan mendapat penghargaan dengan
membaca surat pendek, do'a, ataupun istighfar.
Demikian halnya dalam kedisiplinan melengkapi
atribut seragam sekolah.
Kedisiplinan dalam sholat adalah hal yang mutlak,
dan untuk mengecek ketertiban sholat dibuktikan
ceklist sholat pada buku Prestasi Anak Sholih (PAS) dan
cek sholat maghrib, isya dan subuh pada setiap selesai
sholat berjama'ah/muhadhoroh.

SEPUTAR
SEKOLAH

5. Manajemen Keuangan
SD MuhlaS sudah menerapkan
p e n g e l o l a a n ke u a n ga n s e c a ra
transparan dan akuntabel dengan
aplikasi keuangan yang sudah
terintegrasi dengan sistem
pembayaran via perbankan. Hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah
wali murid melakukan pembayaran
serta untuk meningkatkan
kepercayaan ( trust ) wali murid
kepada sekolah. selain itu juga dapat
meminimalisir terjadinya human
error yang dapat merugikan berbagai
pihak. Untuk mempermudah alur
pemasukan dan pengeluaran
keuangan, kepala sekolah bersama
Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah PCM Krembangan telah
menyusun standar operasional
prosedur ( SOP ) dan telah disepakati
bersama.

D. Kiat Menjadi Sekolah Unggul
1. Monitoring dan Evaluasi Program
SD Muhlas memiliki beberapa cara
memonitoring program kerja sekolah
diantaranya:
Ø

Rapat periodik staﬀ setiap

minggu untuk mengevaluasi
program yang sudah berjalan 1
minggu sebelumnya.
Ø

Rapat koordinasi tiap – tiap

urusan dengan komponen di

bawahnya.
Ø Rapat rutin sekolah dengan
komite setiap bulan.
Ø KKG setiap hari Sabtu
Ø Pembinaan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan guru /
karyawan setiap minggu ke-4.
Ø Pelatihan peningkatan
kompetensi guru 2 kali dalam satu
semester.
Ø Rapat dinas guru setiap hari
sabtu.
2. Pembinaan Prestasi
Dalam rangka memenuhi target
prestasi, SD Muhlas mempunyai
program untuk mewujudkan itu
diantaranya:
v Study Club , dikhususkan bagi
s i swa ya n g m e m i l i k i p re s t a s i
akademik tinggi dengan melalui
tahapan seleksi. Pembinaan secara
rutin dengan melibatkan tutor
khusus dari tenaga profesional dari
luar sekolah.
v Bina Prestasi, dikhususkan bagi
siswa yang memiliki bakat dan minta
di bidang akademik.
v Klinik Belajar, dikhususkan untuk
siswa yang kurang dibidang
akademik sehingga dapat
mendongkrak prestasi akademik
siswa.
v Try Out,

dikhususkan untuk

siswa kelas 4-6
target

untuk mencapai

nilai UNAS dengan hasil

sangat memuaskan.
3. Orang Tua, Paguyuban, & Komite
sekolah
Orang tua, Paguyuban, dan Komite
Sekolah adalah tiga komponen
pendukung utama yang dapat
mengembangkan kemajuan sekolah.
SD Muhlas sejak awal tahun
pelajaran telah membentuk
Paguyuban Kelas. Paguyuban kelas
ini berjumlah 29 kepengurusan yang

terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan anggota. Salah satu
bentuk partisipasi paguyuban kelas
adalah memberi masukan untuk
program kelas masing-masing serta
menjadi bagian dari kepanitiaan
dalam kegiatan tersebut.
4. Membangun SDM yang Handal
Untuk meningkatkan daya saing
sekolah, pembinaan SDM
dilaksanakan secara terus menerus
melalui kegiatan Sabtuan berupa
workshop media pembelajaran,
Pelatihan menulis, Pembinaan
character building, Pembinaan nilai
keislaman dan ideologi. Dan untuk
m e m b e r i ka n p e n d i d i ka n ya n g
terbaik, SD MuhlaS menerapkan
seleksi bertahap dalam rekrutmen
g u ru m a u p u n ka ryawa n ya k n i
dimulai seleksi administrasi, tes tulis,
tes microteaching, tes wawancara,
dan tes psikologi.
Peningkatan kuali ikasi SDM
minimal S1 dan terus didorong untuk
meneruskan pendidikan S2. Dengan
jumlah guru dan Karyawan sebanyak
68 orang, terdiri dari jumlah tenaga
pendidik : 40 ( S1 : 30, S2 : 10), 4
tenaga kependidikan, 9 guru BTQ, 6
guru tah idz, 3 security, dan 4 Of ice
Boy.
5. Membangun Kemitraan
Sejauh ini untuk membantu
suksesnya program sekolah, SD
MuhlaS membuka jaringan seluasluasnya baik kemitraan dibidang
peningkatan mutu sekolah,
pendanaan, sosial maupun publikasi
informasi.
Pertemuan bulanan dengan Komite
S e ko l a h d a n Pa g uy u b a n Ke l a s
digunakan sharing dan Sosialisasi
Program Sekolah. Selain itu Komite
Sekolah dan Paguyuban juga
menangani Parenting Education, dan
O u tb o n d b e r s a m a . Pa g uy u b a n
banyak menginisiasi dalam
menyukseskan lomba-lomba antar
kelas dan pentas seni serta
menggalang dana untuk melengkapi
sarana prasarana sekolah.
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4. Pelayanan Prima
Pelayanan prima menjadi komitmen
kami. Pelayanan prima adalah
bentuk pelayanan sekolah kepada
siswa, wali murid bahkan kepada
masyarakat luas yang sangat optimal
sehingga terwujudnya kepuasan dan
kepercayaan kepada sekolah. salah
satu bentuk layanan kami adalah
dibuka seluas - luasnya akses
informasi dan ruang kritik dan saran
kepada wali murid dan masyarakat.
Adapun bentuk lain pelayanan prima
te r s e b u t a d a l a h s e ko l a h ya n g
nyaman, bersih, pendampingan
belajar bagi anak yang belum bisa
membaca dan menulis, layanan
psikologis, layanan kesehatan,
layanan perbankan, layanan catering,
layanan transportasi antar jemput,
akses internet gratis, serta sarana
prasarana pendukung sekolah yang
memadai dan representatif.
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7 Fenomena Sains

yang Dijelaskan dalam Al Quran

S

eir
ing
i l m u
pengetahuan
kian berkembang,
semakin banyak fakta
sains di dalam Al Quran
terbukti. Fenomenafenomena alam yang terjadi
tertulis di dalam Al Quran. Isi
Al Quran tak hanya berisi tata
cara ibadah dan Ketuhanan,
melainkan terkandung
banyak ilmu dan hikmah di
dalamnya yang hingga kini
belum seluruhnya terungkap.
Hal ini menunjukkan Al
Quran bukan karangan
manusia, melainkan ﬁrman
Allah yang kebenarannya tak
diragukan. Berikut di
antaranya 7 fenomena sains
yang tercantum dalam Al
Q
u
r
a
n
.
1. Pertemuan dua laut yang
airnya tidak menyatu
Di dalam Al Quran telah
dijelaskan bahwa ada dua
laut yang saling bertemu
namun di antaranya memiliki
batasan. Ini terjadi di Selat
Gibraltar yang
menghubungkan Lautan
Mediterania dan Samudera
Atlantik.
Menurut para ilmuwan,
fenomena tersebut terjadi
karena air laut dari Samudera
Atlantik dan dari Laut
Mediterania memiliki
karakteristik yang berbeda,
dilihat dari suhu air, kadar
garam, dan kerapatannya.
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Fen
omena
bertemunya
dua lautan ini
telah dijelaskan Al
Quran dalam Surah ArRahman ayat 19-20.
"Dia membiarkan dua lautan
mengalir yang keduanya
kemudian bertemu. Antara
keduanya ada batas yang tidak
dilampui masing-masing."
(QS. Ar-Rahman: 19-20)
2. Api di dasar laut
Seorang ahli geologi asal
Rusia Anatol Sbagovich dan
Yu r i B a g d a n o v s e o r a n g
ilmuwan asal AS, menemukan
fenomena api di dasar laut.
Mereka meneliti kerak Bumi
dan patahannya di dasar laut
lepas pantai Miami, Florida,
AS. Mereka kemudian
menemukan lava cair yang
mengalir disertai abu vulkanik
yang suhunya mencapai 231
derajat celcius. Fakta sains ini
disebutkan dalam Al Quran
surah At-Tur ayat 6.
"Dan laut yang di dalam
tanahnya ada api." (QS. AtTur: 6)
3. Garis edar tata surya
Tata surya merupakan
bagian dari alam semesta

yan
g sangat luas. Bumi
yang kita pijak adalah salah
satu planet yang ada di tata
surya. Selain Matahari, semua
planet dan satelit dalam sistem
gravitasi Matahari bergerak
sesuai garis edar yang telah
ditetapkan. Hal ini dijelaskan di
dalam Al Quran surah AlA n b i y a a y a t 3 3 .
"Dan Dialah yang telah
menciptakan malam dan
siang, matahari dan bulan.
Masing-masing dari keduanya
itu beredar di dalam garis
edarnya." (QS. Al-Anbiya: 33)
4. Ledakan raksasa (Big Bang)
Big Bang diyakini sebagai
peristiwa yang menyebabkan
terbentuknya alam semesta.
Teori ini didasarkan pada
kajian kosmologi mengenai
b e n t u k a w a l d a n
perkembangan alam semesta.

Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya
dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu
mengembang secara terus-menerus hingga
sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al
Quran surah Al-Anbiya ayat 30.
"Dan apakah orang-orang kaﬁr tidak mengetahui
bahwasanya langit dan Bumi itu dahulu adalah
suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan
keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala
sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka
tidak juga beriman?" (QS. Al-Anbiya: 30)
5. Terbentuknya air hujan
Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan
teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al
Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam
yang sering kita lihat ini dalam surah Ar-Rum ayat
48-49.

KITA PERLU
TAHU
nya dinding dan batas yang tidak tembus." (QS.
A l - F u r q a n :
5 3 )
7. Sidik jari manusia
Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19,
mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar
lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik
jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai
tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang
terlahir kembar identik pun, memiliki pola sidik jari
yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis
Golt akhirnya membuat sidik jari menjadi metode
ilmiah identiﬁkasi pada 1880. Kesempurnaan jari
manusia ini dijelaskan dalam Al Quran dalam
surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas
rekonstruksi jemari manusia.
"Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin
itu menggerakkan awan dan Allah
membentangkannya di langit menurut yang
dikehendaki-Nya, dan menjadikannya
bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar
dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun
mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan
Sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada
mereka, mereka benar-benar telah berputus asa."
( Q S . A r - R u m a y a t 4 8 - 4 9 )
6. Sungai di dasar laut
Ilmuwan asal Prancis Jacques Yves Cousteau
menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para
ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan
hidrogen sulﬁda, karena air yang mengalir di
sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain
itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan
pohon. Al Quran surah Al-Furqan ayat 53
m e n j e l a s k a n f e n o m e n a i n i .

"Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak
akan mengumpulkan (kembali) tulang
belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami
kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan
sempurna." (QS. Al-Qiyamah: 3)
Masih begitu banyak fakta sains dan
pengetahuan yang bahkan jarang kita
ketahui sudah tercantum dan
dijelaskan di dalam Al Quran.
Selalu ada pengetahuan baru
yang dapat diambil darinya.
(Isti' Anah Hajar)

"Dan Dialah (Allah) yang membiarkan dua
laut mengalir (berdampingan), yang
satu tawar dan segar dan yang
lainnya asin. Dia jadikan
a n t a r a
kedua
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ANAK INDONESIA TAHUN 90-AN

P

opularitas drama Korea “Squid Game” semakin meningkat.
Mulai dari jumlah penonton, ranking global hingga para aktor
dan aktrisnya, semua mencuri perha an internasional. Tahukah
kalian, drama Korea Squid Game telah menghasilkan uang sebanyak
891,1 juta dolar atau 12,59 triliun rupiah, padahal anggaran
produksinya sekitar 21,4 juta dolar atau 302,38 miliar rupiah. Tidak
hanya itu, permainan dalam ﬁlm ini mirip dengan permainan tradisional
yang ada di negara kita lho, apa saja ya?
Flower Bloom Game, kalian pas sudah tahu permainan
dengan nyanyian viral Mugunghwa kkoci pieot seumnida yang ar nya
adalah bunga yang mekar. Dalam bahasa inggris ar nya red light green
light atau dalam bahasa indonesianya lampu merah dan lampu hijau.
Permainan ini berfokus pada boneka anak perempuan berbaju kuning
oranye yang
berhen bergerak saat satu orang yang
b e r d i r i
m e n o l e h k a n
kepalanya. Jika
ada
ya n g b e rge ra k ,
maka mereka akan
ikut diam bersama
o ra n g p e r ta m a
yang bernyanyi.
Lalu ke ka pemain
lain berhasil
mencapai orang
yang bernyanyi,
mereka akan
b e r m a i n ke j a rkejaran.
Ternya
ta permainan ini
miliki kesamaan
d e n g a n
permainan ucingucingan khas
Sunda. Untuk
menentukan
kucing yang akan
mengejar pemain
lain, maka akan
dinyan kan,
“Tung gala gatung
menjadi patung, sakali
jadi, teu bitan. Ulah sisirikan, ulah
kaciri huntu. Ulah balikan deui, k.” Ke ka
nyanyian ini dilantunkan, semua orang yang ikut bermain
akan berdiam diri menjadi patung. Jika ada yang bergerak, maka dia
otoma s menjadi kucing yang harus mengejar pemain lain untuk
menjadikannya kucing juga.
Candy Dalgona, dalam permain kedua, Seung Gi Hoon (Lee
Jung Jae) harus menjilat dalgona beku sesuai dengan bentuk yang
diminta. Di Korea Selatan sendiri, permen ini termasuk permen
tradisional yang kerap dijual oleh pedagang keliling. Biasanya, anakanak yang membelinya dan minta dibuatkan bentuk tertentu.
Di Indonesia sendiri, ada permen yang mirip dengan
dalgona beku yang disebut gulali. Bedanya, jika di Korea Selatan
warnanya cokelat keemasan, di Indonesia warnanya bisa macammacam. Bentuknya pun sangat beragam. Mulai dari hewan, bunga,
sampai benda-benda unik.
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Tug of War, dalam salah satu episode “Squid Game”, para
pemeran memainkan game yang mirip dengan tarik tambang yang ada
di Indonesia. Permainan ini kerap dimainkan di hari-hari tertentu di
Indonesia. terutama saat hari kemerdekaan, di acara perayaan 17
Agustus. Para warga baik anak-anak maupun orang dewasa akan
berlomba untuk menarik tambang demi mendapatkan hadiah. Tapi
kalau di squid game mereka yang kalah akan tertarik dan masuk ke
dalam jurang alias terjebur dan kalah
Squid Game, Permainan ﬁnal round dalam “Squid Game”,
yaitu permainan “Squid” atau cumi-cumi itu sendiri. Seseorang ada
yang harus berjalan melompat-lompat, lalu ada yang harus menjaga
wilayahnya. Kemudian ada yang harus berusaha masuk ke area tertentu
untuk menang. Ternyata, Indonesia juga memiliki permainan serupa,
namanya permainan tapak gunung. Mirip seper “Squid Game”,
permainan tapak gunung juga memiliki kepala besar di ujung
sebagai tanda ﬁnal. Pertama-tama harus digambar dulu
bentuk tapak gunung, yaitu kotak-kotak berderet
dengan gunung di paling ujunng.
Atur

anny
a, se ap
pemain harus
mel
ewa kotak-kotak yang ditulis
di atas tanah
dengan cara melompat satu kaki. Jika
sudah melewa satu putaran, maka si pemain harus melempar batu ke
dalam kotak tertentu dengan cara membelakanginya dan dak boleh
melihat ke ka melempar. Kalau batu tepat di tengah kotak, maka
berar kotak tersebut dikuasai dan dak boleh diinjak oleh pemain lain.
Cara menentukan pemenang permainan ini ialah pemain yang
menguasai kotak lebih banyak. Untuk yang dak punya kotak, atau
memiliki kotak paling sedikit, maka berar kalah.
Jadi, apakah kalian pernah melakukan permainan squid
game? Apa nama permainan tersebut di daerahmu? Cobalah
diskusikan dengan temanmu dan bermainlah bersama (Pujianto)

RISALAH
ILMU

KEUTAMAAN SHOLAT DHUHA

A

da dua waktu sholat

salah satu sholat sunah yang telah

nnya?, beliau bersabda: "Menutup

wajib yang memiliki

dicontohkan oleh Nabi

ludah (dahak) dalam masjid atau

jarak waktu yang

Muhammad shallahu 'alahi

sesuatu yang engkau buang dari

lama; isya' hingga subuh dan

wasallam. Dan bila ditelusuri

jalan (adalah sedekah), jika tidak

subuh hingga dhuhur. Isya' hingga

lebih lanjut maka akan didapati

mendapatinya maka dua rakaat

subuh memiliki waktu tempuh ± 9

bahwa sholat dhuha memang

dhuha sudah cukup bagimu".

jam. Disela antara isya' dan subuh

sholat sunah yang istimewa.

(H.R. Abu Daud).

Allah Ta'ala memberikan pilihan

Namun, hal penting yang harus

yaitu sholat sunah yang dapat

diperhatikan bahwa penjelasan

Dalam riwayat lain,

dilakukan sebagai ibadah

tentang keutaman-keutaman

tambahan bagi hamba-Nya yakni

sholat dhuha tidak hanya sebatas

s h o l a t t a h a j j u d d a n w i t i r.

sebagai pengetahuan, tetapi lebih

Demikian juga jarak antara subuh

dari itu agar diri tergerak untuk

hingga dhuhur memiliki waktu

melakukannya dalam kehidupan.

disebutkan:
َ َ ﯾﺻﺑﺢ
ْ ِ ﺳﻼﻣــﻰ
ِّ ُ ﻋﻠــﻰ
دﻛم
ُ ِْ ُ
َ َ ﻣن
ْ ُ ِ أﺣ
َ َ ُ ﻛل
ٌﺻدﻗﺔ
ٌ
ُ
َ َ َ ٍﺗﺣﻣـﯾدة
َ
َََ
ﱡ
ﺻدﻗﺔٌ َ ُ ﱡ
َ
َ ِ ْ ﺻدﻗﺔ َوﻛل
َ َ ﺗﺳﺑﯾﺣٍﺔ
َ ِ ْ َ ﻓﻛل
ٌ
ٌ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ﱡ
َ ُ ﱡ
َ
َ
وأﻣر
ﺻدﻗﺔ
ﺗﻛﺑـــﯾرة
وﻛل
ﺻدﻗﺔ
ﺔ
ﺗﮭﻠــﯾﻠ
ٌ ْ َ ََ ٍ َ ِ
َ َ َ ٍ ِ ْ وﻛل
ْ
ٌﺻدﻗﺔ
ٌ
َ َ َ اﻟﻣﻧﻛر
َ
ْ َ َﮭﻲ
َِ ْ ُ ْ ﻋن
ﻧ
و
ﺻدﻗﺔ
ﺑـــــﺎﻟﻣﻌروف
ِ
ٌ ْ َ ََ ِ ُْ َ
ْ ِ ئ
ْ ِ ﯾرﻛﻌﮭﻣــــــﺎ
َ َ ْ َ ذﻟك
ُ وﯾﺟز
ﻣن
َ ِ َ ﻣن
ِْ ُ َ
َ ُ ُ َ ْ َ رﻛﻌﺗـــــﺎن
ِ
ﺿﺣﻰ
َ اﻟ ﱡ

tempuh ± 8 jam. Disela antara

Wallahul musta'aan.

Setiap pagi dari persendian
masing-masing kalian ada

subuh dan dhuhur Allah Azza
wajalla memberikan tambahan

Keutamaan-keutamaan

sedekahnya, setiap tasbih adalah

beribada kepada-Nya yaitu Sholat

Sholat Dhuha.

sedekah, setiap tahmid adalah

Sholat dhuha

sedekah, dan setiap tahlil adalah

Pada dasarnya, manusia

menggantikan sedekah untuk

sedekah, setiap takbir sedekah,

merasa senang melakukan suatu

setiap amar ma'ruf nahyi mungkar

kebaikan dan keuntungan

semua persendian.
ﺛﻼث ِﻣﺎﺋ ٍَﺔ َ ِ ﱡ
ُ َ َ اﻹﻧﺳﺎن
وﺳﺗوَن
ِ َ ْ ِ ْ ِﻓـــــــــﻲ
ً ِ َْ
ْ ِ ﻣﻔﺻل
ْ َ ﯾﺗﺻدَق
ْ َ ﯾﮫ
ِّ ُ ﻋن
أن َ َ َ ﱠ
ُﻣﻧﮫ
ِ ْ َﻓﻌﻠ
ٍ ِ ْ َ ﻛل
َ َ ﻣﻔﺻﻼ
ُ َ ﺑﺻدﻗٍَﺔ
ْ َ َ ﻗﺎﻟوا
ُ
ﻗﺎل
َ ِ َ ﯾطـــــﯾﻖ
َ َ ِ َﺑﻲ ﱠ
ِ ُ وﻣن
ََ ِ
ذﻟك َﯾﺎ ﻧ ِ ﱠ
ْ َ َﺣﯾﮫ
ﻋن
ِ ّ ِ واﻟﺷﻲء ﺗ ُﻧ
ِ ْ َ ْ ﺧﺎﻋﺔُ ِﻓـﻲ
َ َ اﻟﻧﱡ
ُ ْ ﺗدﻓﻧﮭﺎ َ ﱠ
َ ُ ِ ْ َ اﻟﻣﺳﺟِد
ْ ِ َ اﻟطرﯾﻖ
ْ ِ َ ﻓﺈن َ ْﻟم
َ َ ْ َ َ ﺗﺟد
ﺗﺟزﺋك
َ ُ ِ ْ ُ ﺿﺣﻰ
َ ﻓرﻛﻌﺗﺎ اﻟ ﱡ
ِ ِﱠ

baginya. Karena adanya kebaikan

"Pada diri manusia itu

dan keuntungan dalam pekerjaan

terdapat tiga ratus enam puluh

itulah, mereka menjadi

persendian, maka hendaklah ia

termotivasi untuk memperoleh

memberi sedekah untuk setiap

atau melakukan pekerjaan

persendiannya tersebut." Para

tersebut. Lalu apa yang menjadi

sahabat berkata, "Wahai Nabi

keuntungan atau keutamaan yang

Allah, siapa yang akan mampu

terdapat di dalam sholat dhuha?

melakuka

pekerjaan jika mengetahui bahwa
dalam pekerjaan itu terdapat

sedekah, dan semuanya itu
tercukupi dengan dua rakaat
dhuha". (H.R. Muslim).
Imam an-Nawawi
rahimahullah ketika menjelaskan
hadits ini mengatakan bahwa di
dalam hadits ini terdapat
dalil mengenai
keagungan dan

Teman Cerdas Anak Muhlas
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RISALAH
ILMU
dan
pulang dengan cepat?" (H.R.

keut
amaan sholat dhuha. Dan

Dalam hadits ini rasululah shallahu 'alahi wsallam

sholat dhuha bisa cukup dengan dua rak'at. [Syarah

membandingkan orang-orang mukmin yang

Shohih Muslim]

melaksanakan sholat dhuha dengan para mujahid yang

Kedua: Sholat dhuha seseorang di awal hari menjanjikan

berangkat bertempur ke madan jihad yang berjarak dekat

tercukupinya kebutuhan orang tersebut di akhir hari.

dengan tempat tinggal mereka lalu kembali ke kampung

ْ ِ ارﻛﻊ ِﻟﻲ
ٍ رﻛﻌﺎ
َ َِْ ت
ْ َ ْ آدم
ُآﺧره
ِ ﻣن َ ﱠ
َ ِ أﻛﻔك
ِ َ أول ﱠ
َ َ َ أرﺑﻊ
َ َ ْ َ اﻟﻧﮭﺎر
َ َ اْﺑَن

halaman dengan membawa ghonimah (harta rampasan)

Dari Abu Darda' atau Abu Dzar dari Rasulullah

yang banyak dan kemenangan tentunya. Bahkan, mereka

Shallahu 'alaihi wa sallam dari Allah Azza Wa Jalla, Dia

bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak

berﬁrman: "Wahai anak Adam, ruku'lah kamu kepadaku

dibandingkan dengan yang diperoleh para mujahid itu.

dipermulaan siang sebanyak empat raka'at, niscaya Aku

Keempat: Orang yang melakukan sholat dhuha akan

akan memenuhi kebutuhanmu di akhir siang." (H.R.

Ketiga: Sholat dhuha bisa membuat orang yang

mendapatkan pahala senilai haji dan umrah.
ﻣن َ ﱠ
ﯾذﻛر ﱠ َ َ ﱠ
ْ َ
ﺛم
َ َ َ ﺛم
َ َ ْ ﺻﻠــﻰ
ُ ُ ْ َ ﻗﻌد
ُ ْ ﺗطﻠﻊ ﱠ
َ َ َ اﻟﻐداة َ ِﻓــﻲ
اﻟﺷﻣس ُ ﱠ
ﺟﻣﺎﻋٍﺔ ُ ﱠ
َ ُ ْ َ ﺣﺗــﻰ
ﱠ
َﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ُ
ﺣﺟ
ﻛﺄﺟر
ﮫ
ﻟ
َت
ﻧ
ﻛﺎ
ﯾن
رﺳو
ﻗﺎل
ﻗﺎل
وﻋﻣرة
ﺔ
ل
ﺻﻠــﻰ
ﯾﮫ
ْ
ٍ
ْ
ٍ
َ
َ
ﱠ
ُ
ِ ْ َﻋﻠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ َ َ ِ
َ ْ َ ﺻﻠـﻰ
ِ َ رﻛﻌﺗ
َ َ َﱠ
ﺗﺎﻣٍﺔ
ﺗﺎﻣٍﺔ َ ﱠ
ﺗﺎﻣٍﺔ َ ﱠ
وﺳﻠم َ ﱠ

melaksanakannya (atas izin Allah) meraih keuntungan

Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah

dengan cepat.
رﺳوُل ﱠ ِ َ ﱠ
َ ََ
وأﺳرﻋوا
ُ َ ْ َ َ َﻧﻣوا
ِ ْ َﻋﻠ
ُ َ ﺑﻌث
َ ُ ﺻﻠــــــــــﻰ ﱠ
ُ ِ ﺳرﯾﱠﺔً ﻓَﻐ
ِ َ وﺳﻠم
َ ﯾﮫ َ َ ﱠ
ْ
ْ َ ﺑﻘرب
َ ﻓﺗﺣ ﱠ
ﻓﻘﺎل
َ َ َ رﺟﻌﺗﮭم
ِ َ ْ ُ َ ﻏﻧـــﯾﻣﺗﮭم
ِ َ َ َ زاھم
ِ ْ ُ ِ اﻟﻧﺎس
ُ دث ﱠ
َ َ َ َاﻟرﺟﻌﺔ
ْ ِ ِ َ ِ َ وﻛﺛرة
ْ ُ َ ﻣﻐ
ْ ِ ِ َ ْ َ وﺳرﻋﺔ
َ ْ ﱠ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ًﻏﻧﯾﻣﺔ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ً
ِ ْ ﻋﻠ
ُ َ
َ دﻟﻛم
َ ُ ﺻﻠـﻰ ﱠ
َ َ ﻋﻠـﻰ
ْ ُ وﺳﻠم أﻻ أ
َ ِ رﺳوُل ﱠ
َ َ أﻗرب ِﻣﻧﮫُ َﻣﻐزى
َ ِ َ وأﻛﺛر
َ َ َ ﯾﮫ
ْ َ ًرﺟﻌﺔ
أﻗرب
ﺗو ﱠ
َ َ وأو
ُ َ ْ َ ﻓﮭو
ِ َ ْ ﻟﺳ
َ َ ﺛم
ُ ِ اﻟﻣﺳﺟِد
ِ ْ َ ْ ﻏدا ِ َإﻟــــﻰ
َْ َ
َ ﺑﺣﺔ اﻟ ﱡ
ﺿﺄ َ ُ ﱠ
َ ْ َ ﺷك
َ ُ َ ﺿﺣـــــﻰ
َ َ ﻣن
َ
َ
ً
ْ
َ
ْ َ
ً
ُ
َ
. ًرﺟﻌﺔ
ك
ﺷ
وأو
ﻏﻧﯾﻣﺔ
وأﻛﺛر
ﻣﻐزى
َ
ْ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ
َ

Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang

Tirmidzi)

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata;
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengutus satu
pasukan lalu mereka pulang dengan cepat dan membawa
ghanimah (harta rampasan). Maka orang-orang pun ribut
membicarakan tentang dekatnya medan perang dan
banyaknya ghonimah yang mereka bawa, serta cepatnya
mereka pulang (dari perang), sehingga Rasulullah
Shallallahu 'alaihi wa Salam pun bersabda:
"Maukah kalian aku tunjukkan medan perang
yang dekat, banyak ghonimahnya dan dapat pulang
dengan cepat? Barangsiapa yang berwudhu lalu ia pergi
ke masjid untuk melaksanakan shalat sunnah dhuha,
maka dialah yang telah mendapat tempat
perang yang dekat, ghonimah
ad
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yang banyak

shalat subuh berjama'ah kemudian duduk berdzikir
sampai matahari terbit yang dilanjutkan dengan shalat dua
raka'at, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji
dan umrah." dia (Anas radliallahu 'anhu) berkata,
Rasulullah bersabda: "Sempurna, sempurna, sempurna."
(H.R. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu
'anhu).
Subhanallah! Amalan yang sederhana namun
berhadiah senilai haji dan umrah. Tetapi, yang menjadi
catatan penting bahwa pahala senilai haji dan umrah bisa
didapatkan setelah seseorang melakukan shoat
berjamaah kemudian berdzikir sampai matahari
terbit dan disudahi dengan sholat dhuha
dua rak'at di awal waktu dhuha
(sekitar pukul 06:15 pagi).
Wa l l a h u A ' l a m .
( U s t a d
Fauzan

DO'A

Do'a Agar Diberi Rahasia Ilmu
(Oleh Ustad Husnul Khulus)

ْ ِ أﺧرﺟﻧَﺎ
وأﻛرﻣﻧَﺎ
ِ َ ُ ُ ﻣن
ْ ِ ْ َ اﻟﻠﮭم
ْ ِ ْ َ َ ،اﻟوھم
ِ ْ َ ْ ظﻠﻣﺎت
ُّﱠ
ْ ّ ِ َ َ ،اﻟﻌﻠم
وﺣﺳن
ْ َ ْ َ ،اﻟﻔﮭم
ِ َ ِ ْ َ ِ ﻋﻠَْﯾﻧَﺎ
َ واﻓﺗﺢ
ِ ْ ِ ْ ﺑﻣﻌرﻓﺔ
ِ ْ َ ْ ﺑﻧور
ِ ُِْ
ََْ
ْ ّ ِ َ َ ،ﺑﺎﻟﺣﻠم
،ﻓﺿﻠك
َ ِ ْ َ ﺑواب
َ َ ْ َ وﺳﮭل ﻟَﻧَﺎ أ
ِ ْ ِ ْ ِ أﺧﻼﻗَﻧَﺎ
ْ ِ واﻧﺷرﻋﻠَْﯾﻧَﺎ
ﺑرﺣﻣﺗك َﯾﺎ
َ ِ َ ْ َ ِ ،رﺣﻣﺗك
َ ِ َ ْ َ زاﺋن
َ ُْ ْ َ
ِ ِ َ ﻣن َﺧ
ﯾن
َ ْ اﻟراﺣﻣ
ِ ِ أرﺣم ﱠ
ََ ْ َ

Artinya: “Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan prasangka,
muliakan kami dengan cahaya kepahaman, bukakan kepada
kami ilmu pengetahuan, baguskan akhlak kami dengan
kebijaksanaan, mudahkan untuk kami pintu-pintu anugrahMu, bentangkan kepada kami perbendaharaan rahmat-Mu, ya
Tuhan Maha Pengasih sekalian yang berkasih sayang.”
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TIPS

M

S M
P T

pembelajaran tatap muka (PTM).
Eit... perlu diingat ya, PTM
yang dimaksud disini bukan
pembelajaran tatap muka secara
normal. Akan tetapi, PTM saat
pendemi seperti sekarang dilakukan
secara terbatas. Lalu bagaimana
sekolah menjalankan PTM
terbatas?. Berikut panduan
penyelenggaraan pembelajaran
Pauddikdasmen di Masa Pandemi
Covid-19 dari laman
Kemendikbudristek.
elama
Ø
Sebelum
lebih dari
Pembelajaran
satu tahun
1.
Melakukan disinfeksi
sejak Maret 2020,
sarana prasarana dan
pemerintah melalui
lingkungan satuan
kementrian Pendidikan dan
Pendidikan
kebuadayaan menerapkan
2. M e m a s t i k a n
pembelajaran jarak jauh (PJJ)
kecukupan
kepada Lembaga Pendidikan di
c a i r a n
seluruh Indonesia untuk menekan
disinfe
penyebaran covid-19. Pada bulan
ktan
Februari 2021, pemerintah menggencar
,
program vaksinasi bagi pendidik dan
tenaga kependidikan sebagai upaya
pemerintah untuk bersiap membuka
kemungkinan pada tahun pembelajaran
2021/2022 dapat melaksananakan

S
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sabun cuci tangan, air
bersih di setiap fasilitas
cuci tangan pakai sabun
(CTPS) dan cairan
pembersih tangan
(handsanitizer)
3. Memastikan ketersediaan
masker, dan atau masker
tembus pandang
cadangan
4. Memastikan keterisian
bangku kelas tidak lebih
dari 50%
5. Memastikan thermogun
(pengukur suhu tubuh
tembak) berfungsi
dengan baik
6. Melakukan pemantauan
kesehatan warga satuan
pendidikan: suhu tubuh
dan menanyakan adanya
gejala batuk, pilek, sakit
tenggorokan dan
atau sesak nafas

TIPS
TIPS

Ø
Selama
Kegiatan Belajar
Mengajar

Pen
jemput
peserta didik
menunggu di lokasi
yang sudah disediakan dan
melakukan jaga jarak sesuai
dengan tempat duduk.

1. Menggunakan masker dan
menerapkan jaga jarak
minimal 1,5 (satu koma lima)
meter.

3.
4.

Menggunakan alat belajar, alat musik,
dan alat makan minum pribadi.
Dilarang pinjam-meminjam peralatan.

Memberikan pengumuman di seluruh
area satuan pendidikan secara berulang dan
intensif terkait penggunaan masker, CTPS,
dan jaga jarak.

5. Melakukan pengamatan visual kesehatan
warga satuan pendidikan. Jika ada yang
memiliki gejala gangguan kesehatan, harus
mengikuti protokol kesehatan satuan
pendidikan.
Ø
1.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
Tetap menggunakan masker dan
melakukan CTPS sebelum
meninggalkan ruang kelas.
2.

Keluar ruangan kelas dan
satuan pendidikan dengan
berbaris sambil
menerapkan jaga
jarak.
3.

Ø

Pulang Dari Satuan Pendidikan
4. Melakukan disinfeksi sarana prasarana
dan lingkungan satuan Pendidikan
5. Memeriksa ketersediaan sisa cairan
disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan
pembersih tangan (hand sanitizer)
6. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau
masker tembus pandang cadangan
7. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh
tembak) berfungsi dengan baik
8. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan
warga satuan pendidikan harian kepada
dinas Pendidikan.

Jika panduan PTM terbatas dilaksanakan dengan
baik, maka Lembaga Pendidikan dapat
melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Semoga SD Muhlas dapat melaksanakan
PTM terbatas dan semua warga
sekolah sehat serta siswa-siswi
SD Muhlas siap meraih
prestasi. (Abd.
Somad)
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TIPS
TIPS

5 Tips Mudah Menghafal Al-Qur'an (Juz 30)
ْ َ
ُ ُ َ ﻗﺎل
ِ رﺳول ﱠ
ٍ ِ َ ﺑن
َ َ ﻗﺎل
َ َ ﻣﺎﻟك
ِ ْ ﻋن أ َﻧ َِس
َﱠ
وﺳﻠم ِ ﱠ
ﻣن
َ ِ أھﻠﯾن
َ ِ ْ َ ِ إن ِ ﱠ
ِ ْ َﻋﻠ
َ ُ ﺻﻠﻰ ﱠ
َ ﯾﮫ َ َ ﱠ
ُ َ اﻟﻧﺎس
ْ َ ِ رﺳول ﱠ
ﻗﺎل
َ َ ھم ؟
َ ُ َ ﻗﺎﻟوا َﯾﺎ
ِ ﱠ
ْ ُ ﻣن
ُ ْ َ اﻟﻘرآن
ُ ْ َ ھم
ُﺧﺎﺻﺗ ُﮫ
أھل ﱠ ِ َو َ ﱠ
ُْ
ِ ْ ُ ْ أھل

Dari Anas bin Malik ia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai
banyak ahli (wali) dari kalangan manusia." Para
sahabat bertanya; "Ya Rasulullah, siapakah
mereka itu?" beliau menjawab: "Mereka adalah
ahlul Qur`an, mereka adalah para ahli dan orang
khusus Allah." (H.R Ibnu Majah).
Ini adalah sebuah kabar gembira bagi
orang-orang beriman yang disampaikan nabi
Muhammad shallahu 'alahi wasallam belasan
abad yang lalu. Seorang yang hafal Al-Qur'an
akan diangkat
derajatnya oleh
Pencipta dan
Penguasa
a l a m
semesta ini.
Tidak peduli
a p a p u n
statusnya di
dunia, ia adalah
orang terdekat Rabb
seru sekalian alam.
Mengingat dan
menghafal merupakan
perkara yang dianggap
penting dan lazim di kalangan
manusia. Para pelajar
menghafal intisari pelajaran, para
orator menghafal teks pidato, para
pemain ﬁlm menghafal skenario, dan
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lain sebagainya. Bahkan anak-anak menghafal
lirik lagu para penyanyi idola mereka, meskipun
lirik lagu tersebut mengandung hal-hal remeh
dan seringkali tidak sesuai dengan tingkat usia
dan pendidikan mereka.
Sementara Al-Qur'an adalah perkataan
mulia, sebab ia adalah Firman Allah Azza wa
Jalla yang menjadi petunjuk hidup bagi seluruh
umat manusia. Al-Qur'an adalah kitab yang
paling agung dan mulia dari semua kitab yang
pernah ada di dunia. Maka wajar apabila Islam
menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba
dalam menghafal Al-Qur'an.
Referensi penulisan “5 Tips Mudah
menghafal Al-Qur'an (Juz 30”) merujuk kepada
beberapa sumber dan pelatihan yang pernah
penulis ikuti kemudian disesuaikan dengan
pengalaman penulis dalam usaha menghafal AlQur'an
khususny
a juz ke-30.
Penulis
berharap
kepada Allah
Ta'ala agar
menjadikan jerih
payah yang tidak
berarti ini menjadi
sesuatu yang bermanfaat
dan menganugerahkan
kepada penulis keikhlasan
dalam perkataan dan
perbuatan. Sebagai penutup do'a
penulis, segala puji hanya milik
Allah, Rabb alam semesta.

TIPS
TIPS

Mempersi
a p k a n
Suasana
Ya n g B a i k
U n t u k
Menghafal AlQur'an.
Hal ini meliputi
keinginan untuk
memperoleh keridhoan
d a r i A l l a h S W T,
berwudhu secara
sempurna, duduk di
tempat yang membuat
jiwa menjadi tenang,
dan menghindari
tempat yang terdapat
banyak pemandangan,
ukiran-ukiran, dan halhal yang menyibukan
hati lainnya.
3. Pemanasan Otak
Jangan langsung
menghafal setelah
b a n g u n t i d u r. Ta p i
lakukan terlebih dahulu
pemanasan otak.
Teknisnya, hafalkan
ayat-ayat yang telah
dihafal. Misalnya surat
Al-Fatihah, AlKaaﬁruun, atau surat
lain yang telah dihafal.
Gunakanlah waktu
kurang lebih 5 samapi
10 menit untuk
mengulang hafalan.
Efeknya otak akan
menerima ayat-ayat
baru yang hendak
dihafal, insyaa Allah.
4. Menghafal Ayat Baru
yang Hendak Dihafal
Setelah lima hingga
sepuluh menit berlalu

untuk melakukan
pemanasan otak,
mulailah memandangi
ayat-ayat Allah yang
hendak dihafal dengan
penuh konsentrasi.
Anggaplah mata yang
kita miliki seperti
kamera yang sedang
menangkap gambar dan
j a n g a n l a h
mengarahkan lensa
kamera itu ke arah yang
lain. Kata orang,
konsentrasi 10 menit
lebih baik dari pada satu
hari tanpanya.
5. M e n g u l a n g - u l a n g
Hafalan
Untuk menghasilkan
hafalan yang kuat dan
mengakar, maka ulangi
dan ulangi lagi
beberapa kali hingga
ayat yang sudah dihafal
dapat terukir dengan
baik dalam ingatan.
Demikian beberapa tips
mudah menghafal Al-Qur'an
yang dapat penulis
ketengahkan. Namun, penulis
mangakui dan meyakini
bahwa masih banyak tips atau
cara-cara lain yang bisa
digunakan dalam menghafal
kalamullah. Apa pun tips yang
digunakan seseorang, semoga
Allah memundahkan baginya
untuk menginstal Al-Qur'an di
dalam dirinya. Walllahul
Musta'aan
(Fauzan Muslim)
Teman Cerdas Anak Muhlas
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M e m i l i h
Mushaf ALQur'an.
Hendaklah seorang
yang ingin menghafal
A l - Q u r ' a n
menggunakan satu
jenis mushaf. Karena
setiap penerbit
memiliki gaya
penulisan, tata letak
yang berbeda antara
satu dengan yang lain.
Yang demikian ini bisa
mempengaruhi
seseorang dalam
menghafal Al-Qur'an.
Disarankan untuk
memilih mushaf yang
awal setiap halamannya
bertepatan dengan awal
ayat, dan akhir setiap
halamannya bertepatan
dengan akhir ayat.
1.

.
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CERPEN

Kembali Ke Sekolah

P

ada suatu hari, di grup
WhatsApp kelas dan
jenjang, aku mendengar
kabar bahwa sekolah akan masuk
kembali. Aku sangat senang
karena hari yang aku tunggutunggu akhirnya tiba. Aku tidak
sabar ingin segera
masuk sekolah, karena
di sekolah aku dapat
bertemu temantemanku kembali.
Sudah lama sekali aku
hanya bertemu temantemanku lewat
pembelajaran daring
saja.
Saat masuk
sekolah, aku dan
teman-temanku
melaksanakan sholat dhuha
berjamaah di musholah sekolah
kami. Setelah sholat dhuha, kami
kembali ke kelas untuk mengikuti
pelajaran pertama, yaitu mengaji.
Setelah kami mengaji, kami pun
belajar materi lain seperti tematik,
Al Islam, KMD, dan lain-lain.
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Selama belajar di sekolah aku
sangat senang karena dapat
belajar bersama teman-temanku
dan juga bertemu dengan ustadz
dan ustadzahku secara langsung.
Hingga terdengar suara bel yang
menandakan waktu pelajaran
telah usai, aku dan
teman-temanku bersiap
untuk pulang. Saat aku
dan teman-temanku
belum dijemput, kami
menunggu di dalam
sekolah supaya lebih
a m a n . S a m b i l
menunggu orang tua
kami menjemput, kami
pun saling bertukar
cerita dan bercanda
tawa. Sungguh senang
sekali rasanya...
Aku berdoa semoga
pandemi Covid-19 dapat cepat
berakhir dan bisa kembali masuk
sekolah dengan normal, sehingga
lebih lama waktuku belajar di
sekolah. Aamiin Yaa Robbal
alamiin. (Aliyya Carlotta 4 Al Buruj)

BIOGRAFI
ALUMNI

BIOGRAFI ALUMNI
dr. Meta Novan sari, Sp.KFR, M.Ked.Klin
putra bernama Muhammad Zaky Mu aqin, Muhammad
Syauqi Ramadhan dan Muhammad Mu i Ramadhan.
Pada tahun 2015 dr. Meta kembali lagi ke
Surabaya menjalani tugas belajar dari Pemerintah
Kabupaten Bulungan untuk melanjutkan pendidikan yaitu
Combined Degree Spesialis dan S2 di Universitas Airlangga
Surabaya. Bersamaan dengan itu, kedua putranya yaitu
Muhammad Zaky Mu aqin dan Muhammad Syauqi
Ramadhan juga mengiku beliau ke Surabaya dan
bersekolah di SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Tahun 2020
dr Meta telah menyelesaikan studinya dan kemudian
kembali lagi ke Tanjung Selor untuk melanjutkan
p e n ga b d i a n nya b e g i t u p u n
dengan kedua putranya. Putra
pertamanya Mas Zaky harus
terhen di kelas 3 dan
melanjutkan sekolahnya di kelas
4 SD Muhammadiyah Tanjung
Selor dan putra keduanya Mas
Rama juga melanjutkan
s e ko l a h ny a ke l a s 2 d i S D
Muhammadiyah Tanjung Selor.
Saat bersekolah di SD
Muhlas dr. Meta merupakan
siswi yang ak f mengiku
kegiatan sekolah dan beberapa
ektrakurikuler beliau iku .
Beliau juga sering mengiku
lomba-lomba dan mendapatkan
juara. dr. Meta mengatakan
selama beliau sekolah dari SD
sampai SMA, masa-masa sekolah di SD Muhlas adalah
masa sekolah yang paling berkesan, sampai sekarang dr.
Meta masih bersahabat baik dengan sahabat-sahabatnya
bahkan sudah seper saudara sendiri. Beliau juga
mengatakan bahwa SD Muhlas dari dulu memang sudah
sangat berprestasi dan slogan “Tiada Hari tanpa Prestasi”
ini juga diciptakan saat beliau sedang ak f-ak fnya
mengiku lomba pada waktu kelas 5 dan 6.
Pesan dari dr. Meta kepada adik-adik siswa/siswi
SD Muhlas untuk tetap is qomah belajar dan berprestasi.
Lakukan yang terbaik, ikh ar dan berdoa untuk meraih
cita-cita sukses selamat dunia dan akhirat. (Fajar Arum
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r. Meta Novan sari, Sp.KFR, M.Ked.Klin atau yang
lebih dikenal dengan dr. Meta merupakan alumni SD
Muhammadiyah 11 Surabaya (SD MUHLAS) pada
tahun 1994. dr. Meta merupakan putri dari pasangan
Bapak R. Soedjoadi (Alm) dan Ibu Si Robiah (Alm) yang
lahir di Surabaya, 28 November 1982.
Pendidikan dr. Meta diketahui bersekolah di TK
ABA 04 Surabaya (tahun 1987-1988), SD Muhammadiyah
11 Surabaya ( tahun 1988-1994), SMP Negeri 2 Surabaya
(tahun 1994-1997), dan SMU Negeri 5 Surabaya (tahun
1997-2000), kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya
mengambil jurusan kedokteran (tahun
2000-2004). Setelah lulus dari S1
K e d o kte ra n ke m u d i a n b e l i a u
melanjutkan sekolah profesi dokter
m a s i h d i Fa k u l t a s Ke d o k t e ra n
Universitas Airlangga surabaya dan
lulus pada tahun 2006.
d r. M e t a m e n j a l a n i
pelan kan dokter pada awal tahun
2007. Saat itu aturan pengurusan SIP (
Surat Izin Prak k ) seorang dokter
harus menjalani PTT terlebih dahulu.
Beliau memilih jalur PTT pusat dari
Kemenkes ke daerah terpencil supaya
bisa lebih cepat selesai yaitu 1 tahun.
PTT daerah terpencil ini dak berlaku
di Jawa Bali jadi akhirnya beliau
memilih di Puskesmas Long Bia,
Kabupaten Bulungan, Kalimantan
Utara. Setelah menjalani PTT selama 1 tahun kemudian dr.
Meta kembali ke Surabaya dan bekerja di Puskesmas
Sememi Surabaya (tahun 2008-2009). Setelah itu beliau
mendapatkan tawaran bekerja di RSUD dr. H. Soemarno
Sosroatmodjo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan yang saat itu memang sangat membutuhkan
dokter umum. dr Meta akhirnya memutuskan untuk
mengabdi di Tanjung Selor. Setahun kemudian beliau
menda ar PNS dan alhamdulillah lulus.
Pada tahun 2010 dr. Meta menikah dengan Haﬁdz
Maulana, S.TP yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Dari
pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai ga orang
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PERINGATAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 76

erdeka..Merdeka..Merde
ka!!! Suara teriakan
m e n y a m b u t
kemerdekaan Republik Indonesia
ke 76 di SD Muhlas terdengar
begitu riuh. Para siswa siswi, ustad
ustadzah, dan karyawan SD Muhlas
sangat antusias dalam menyambut
kemerdekaan Republik Indonesia
ke 76 dengan mengadakan kegiatan
upacara untuk menghormati
jasa para pahlawan yang
sudah berjuang
memerdekakan
negara Republik
Indonesia, dan
kami juga
mengadakan
lomba untuk
siswa-siswi
serta ustad
ustadzah.
Serangkaian
kegiatan memperingati
17 Agustus bertema-kan
Merajut kebersamaan
dalam kebhinekaan.
Serangkaian
kegiatan memperingati 17
Agustus diawali dengan
pelaksanaan lomba-lomba
untuk siswa-siswii.
Berbagai macam lomba
edukatif dilaksanakan agar
siswa-siswi bisa selalu ingat dan
mengenang jasa para pahlawan.
Lomba dilaksanakan pada tanggal
13 – 14 agustus 2021. Lombalomba dibagi menjadi 3 jenjang.
Jenjang kelas 1 dan 2 yaitu:
membuat minuman herbal dan
membaca puisi. Lomba membuat
minuman herbal dilakukan secara
kolaborasi antara ayah dan anak.
Karena kalau kolaborasi antara ibu
dan anak itu sudah biasa, jadi untuk
lomba kali ini special kami
peruntukkan agar semakin tercipta
keharmonisan antara ayah dan
anak. Untuk lomba yang kedua
yakni membaca puisi yang bertemakan tentang perjuangan. Dengan
adanya lomba tersebut, maka
siswa/i akan merasa bangga dan
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ikut merasakan bagaimana jerih
payah para pahlawan kami dalam
memperjuangkan kemerdekan
negara Republik Indonesia.
Untuk jenjang kelas 3 dan
4 diadakan lomba membuat video
kreatif dan menyanyikan lagu
nasional. Lomba membuat video
kreatif diadakan agar bisa
menyalurkan bakat anak-anak yang
mempunyai ide kreatif dalam
membuat video yang bertema-kan

perjuangan. Selain lomba membuat
video, ada juga lomba menyanyikan
lagu nasional. Melihat
perkembangan zaman dimana anakanak sekarang lebih hafal dengan
lagu-lagu terbaru, disinilah tugas
seorang guru untuk membiasakan
atau mengajarkan lagu-lagu
nasional kepada anak-anak. Dengan
begitu maka mereka bisa tau lagulagu nasional yang sangat
bersejarah dalam mengenang jasa
pahlawan-pahlawan kita.
Selain jenjang kelas 1
sampai 4, lomba juga dilaksanakan
untuk jenjang kelas 5 dan 6 yaitu
lomba membuat ﬂyer dan
menyanyikan lagu daerah. Lomba
membuat ﬂyer dilaksanakan agar

bisa menyalurkan bakat anak-anak
dalam hal menggambar, mengedit
atau membuat sebuah karya
menggunakan aplikasi canva
dengan tema kemerdekaan
Indonesia. Sedangkan untuk lomba
menyanyikan lagu daerah,
dilaksanakan agar anak-anak tidak
hanya tau lagu zaman modern saja,
tetapi mereka juga perlu tahu lagulagu daerah dari berbagai
macam daerah di
Indonesia.
Lombalomba tidak hanya
dilaksanakan
untuk siswa-siswi
saja, tetapi untuk
u s t a d d a n
ustadzah serta
karyawan SD
Muhlas. Antusias
yang sangat riuh dari
para ustad ustadzah dalam
mengikuti lomba membuat
kegiatan peringatan 17
Agustus semakin meriah.
Untuk lomba ustad ustadzah
yaitu nyunggi tempeh, tebak
kata, dan membuat video
parodi atau musikalisasi
puisi. Sebelum dilaksanakan
lomba untuk ustad ustadzah,
pada pagi harinya kami
melaksanakan upacara
memperingati 17 Agustus secara
oﬄine atau langsung dan diikuti
secara online atau daring oleh
siswa-siswi. Upacara dipimpin
langsung oleh Kepala SD
Muhammadiyah 11 Surabaya,
Ustadzah Mursiah, S.Ag., M.Pd.
dengan petugas upacara dan diikuti
secara langsung ustadz ustadzah
dan karyawan SD Muhlas. Upacara
berlangsung secara khidmat dan
kami juga ikut merasakan
bagaimana rasanya para pahlawan
kami berjuang mempertaruhkan
nyawanya demi kemerdekaan
Republik Indonesia. (Reﬁani)

MUHLAS

KOMPETISI AKSI SPOTIC 2021
#AKSIOLYMPIC2021SBY

1.

Olimpiade Sains oleh Naufal Adzim Wijanarka Fauzi (5 Al

2.

Olimpiade Matematika oleh Syarifah Nameeira Quinn

Mukmin) dan Putri Syifa Rahmania (6 An Naba)
Assegaf (6 An Naba) dan Moch. Agyl Atthaya Assegaf (5 Al
Mukmin)
3.

Olimpiade Ismu In Arabic oleh Abi Mualif (5 Asy Syura) dan
Safa Ramadhani Adi Saputra (5 Al Mukmin)

4.

Olimpiade Ismu In English oleh Franda Asyifa Maulana (4 Al

5.

Literasi (Menulis Cerpen) oleh Lintang Mahatma K.Y.S (6 An-

Fajr) dan Aliyya Carlotta (4 Al Buruj)
naba'), Syarifah Nameeira Q.A (6 An-naba') dan Amanda
Hasna Nabilah (6 At-tiin)
6.

Berkisah Cerita Dalam Al-Qur'an oleh Aqeela Safa Latisha (3

7.

Tartil oleh Callista Zahra Maulana (3 An-Naml) dan Azahra

Al Balad)

Tujuan kami dalam video
pembelajaran adalah agar
siswa bisa lebih mudah
memahami materi dengan
video yang kami buat dan
senang belajar di alam
langsung. Kami take
video di sekolah untuk
indor dan di food
junction untuk suasana
outdoor. Tak ketinggalan
pula kami menaiki bebek
putih yang cantik diatas danau
food junction. Tak luput hasil
yang epic ini dibantu oleh drone
mas Alfa Rizal selaku suami
ustadzah Irma. Banyak
dukungan serta motivasi
m e m b a n j i r i ko m e n t a r
pada akun youtube SD
M u h a m m a d iya h 1 1
Surabaya. Hal
tersebut merupakan
doa sekaligus harapan
untuk kami agar bisa
memenangkan lomba ini.
Alhamdulillah dengan
semangat yang membara SD
Muhlas optimis bisa
mendapatkan hasil yang terbaik
sesuai dengan jargon SD Muhlas
ya i t u T i a d a H a r i Ta n p a
Prestasi
Berikut ini adalah beberapa
hasil kemenangan yang
didapatkan oleh SD
Muhlas:
1.

Vemberlianti Wibowo (3 An-Nuur)
8.

Tah idz A oleh Zahrotus Syifa Putri Setiyono (3 Asy syam)

oleh Ustadzah Irma

dan Pandu Adzkia Samha (1 Al-Falaq)
9.

Tah idz B oleh Alzena Faisa Arnoldi (4 Ath-Thoriq) dan

dan Ustadzah Arum
2.

Nabiila Yanti Efendi (3 Asy-Syam)
10. Nasyid oleh Aisyah Azzahra Naila Rahmah (4 Al A'laa) dan

4.

Mahatma KYS
5.

Juara Harapan 3
Ta r t i l o l e h
Calista Zahra

Maulana
Semoga pada kompetisi
selanjutnya SD Muhlas
dapat meraih lebih banyak
juara dan penghargaan lainnya
agar dapat mengharumkan
nama SD Muhammadiyah 11
Surabaya . (by: Irmadwiir)
Teman Cerdas Anak Muhlas
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Setelah kepala sekolah (Ustadzah Mursiah, S.Ag, M.Pd) dan
Kesiswaan (Ustadz Rosyid) menunjuk kami (Ustadzah Arum dan
Ustadzah Irma) untuk menjadi perwakilan video pembelajaran
guru, segera kami mengadakan diskusi intern dengan tim IT
(Ustadz Puji) terkait konsep yang akan kita gunakan. Dengan
melalui banyak pertimbangan kami memutuskan untuk
memberikan materi IPA kelas 5 yang berjudul “Siklus Air”
dengan konsep ilm yang sedang viral yaitu Squid game agar
lebih menarik.

Juara Harapan 3
Cerpen oleh Lintang

12. Lomba Video Pembelajaran Kategori Guru oleh Ustadzah
Muninggar, S.Pd

Juara Harapan 3 Nasyid
oleh Shetty Zerine

Alya Syabil Alecia (3 AnNuur)
Irma Dwi Rahmawati, S.Si dan Ustadzah Fajar Arum

Juara Harapan 1 Nasyid
oleh Aisyah Azzahra

3.

Shetty Zerine Veer Durozty (6 Ar Rahman)
11. Kaligra i oleh Annisa Fauziyyah Cahya Putri (4 AnNahl) dan

Juara 1 Lomba
Video Pembelajaran

si
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alam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
khususnya dalam bidang pendidikan, maka K3SD/MI
Muhammadiyah Surabaya melalui Bidang Kesiswaan dan
Bidang Ismuba mengadakan lomba bagi peserta didik dan guru
SD/MI Muhammadiyah Se-Kota Surabaya.
Aksi Spotic merupakan singkatan dari Apresiasi dan Kreasi Seni
Islam and Olympic. Ada beberapa lomba yang diadakan yaitu
Olimpiade Sains, Olimpiade Matematika, Olimpiade Ismu In
Arabic, Olimpiade Ismu In English, Literasi (Menulis Cerpen),
Berkisah Cerita Dalam Al-Qur'an, Tartil, Tah idz A ( An Nash – Ad
Dhuha), Tah idz B (Juz 30), Nasyid, Kaligra i, dan Lomba Vidio
Pembelajaran Kategori Guru. Tema yang diusung pada Aksi spotic
tahun ini adalah “Membentuk Generasi Islam Yang Tangguh,
Kreatif dan Kompeten”.
Pada bulan Oktober 2021 ini SD Muhammadiyah 11 Surabaya
menunjuk beberapa siswa dan guru untuk mengikuti lomba
tersebut yaitu:

NEWS

ari Tanpa Pre

sta

19

MUHLAS
NEWS

VISITASI SATGAS COVID 19
DALAM RANGKA PTM TERBATAS

S

urabaya-Pembelajaran tatap muka (PTM)
d i K o t a S u r a b a y a , J a w a Ti m u r,
diperbolehkan secara terbatas dengan
kapasitas maksimal 25 persen. Hal itu sesuai
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)
Nomor 35/2021 tentang PPKM.
Sebanyak 264 sekolah dasar di Surabaya siap
melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM)
terbatas. Sekolah dasar negeri dan swasta itu telah
melakukan asesmen atau
pengecekan persiapan jelang
PTM pada masa pandemi Covid19. Kepala Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar Dispendik
Surabaya Muhammad Aries
Hilmi memastikan bahwa 264
sekolah sudah mengikuti
asesmen. (jawa pos.com)
Asesmen (assessment)
adalah upaya untuk mendapatkan
data/informasi dari proses dan
hasil pembelajaran untuk
mengetahui seberapa baik kinerja
mahasiswa, kelas/mata kuliah,
atau program studi dibandingkan
terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran
tertentu.(wikipedia)
Senin (13/9) Tim asesmen menyambangi SD
Muhammadiyah 11 Surabaya guna penilaian terkait
kesiapan sekolah dalam PTM. Kepala SDM 11,
Ustadzah Mursiah mengaku beberapa persiapan
yang telah dilakukan. Di antaranya surat edaran
kepada wali murid terkait surat pernyataan bahwa
mereka mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM
di sekolah.
Ustadzah Mursiah memastikan bahwa
pelaksanaan PTM di SDM11 itu menerapkan
protokol kesehatan (prokes) ketat. Baik siswa
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maupun pengantar akan dicek suhu tubuhnya
terlebih dulu di depan gerbang sekolah
menggunakan thermogun. Jika suhu normal, mereka
dipersilakan masuk ke sekolah. Mereka tetap
diwajibkan selalu menggunakan masker saat berada
di sekolah
Sekolah telah membentuk tim Satgas COVID19. Peran Satgas COVID-19 di tiap satuan
pendidikan penting untuk memperkuat pengawasan
penerapan protokol kesehatan
dan kebiasaan baru. Satgas
COVID-19 sekolah bertugas
mengawal dan menjamin
keamanan dan keselamatan
warga sekolah dengan
pengawasan protokol kesehatan
yang ketat. Satuan tugas seperti
ini akan memperkuat
pengawasan protokol kesehatan
untuk menghindari penularan
COVID-19. Satgas sekolah juga
akan berperan penting dalam
mengkomunikasikan setiap
perkembangan PTM kepada
satgas daerah dan dinas terkait.
Sementara itu petugas kebersihan juga akan
mensterilkan ruang kelas dengan cairan disinfektan
sebelum dan sesudah digunakan. Bahkan, tempat
cuci tangan juga telah tersedia di luar ruangan kelas.
Sehingga, setiap peserta didik bisa membersihkan
tangan mereka terlebih dahulu sebelum masuk ke
ruang kelas.
Tak hanya menyiapkan sarpras pendukung PTM,
pihaknya juga menyediakan belajar melalui daring.
Artinya, proses pembelajaran ini dilaksanakan
secara hybrid. Sehingga, siswa yang tidak mengikuti
PTM, mengikuti proses pembelajaran berlangsung
melalui daring. (Alful R.)
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ad
aH

Ti

Teman Cerdas Anak Muhlas

si

M

emperinga HUT
RI ke-76 menjadi
suatu momentum
bagi paguyuban dan komite
SD Muhlas untuk bak sosial
kepada wali siswa SD Muhlas
yang terdampak covid-19. Ibu
Dra. Hj. Rahmi Apriliawa ,
M.M., sebagai ketua komite
S D M u h l a s m e n ga t a ka n
bahwa baksos ini diharapkan
sedikit meringankan beban
para siswa maupun
keluarganya yang terdampak
covid.
Pada hari selasa tanggal 7
Agustus 2021 kemarin, ibu
Rahmi memberikan sembako
kepada siswa dan warga
sekitar sekolah yang
terdampak langsung covid 19.
Beliau menuturkan”kegiatan

ini bertujuan membantu
warga sekolah serta
mengurangi beban
perekonomian selama
pandemi covid, meskipun
bantuan ini sangat terbatas,
Insya Allah dapat sedikit
meringankan kebutuhan
sehari-hari”.
B a nt u a n ya n g d ib erika n
berupa sembako yang berisi 5
kg beras, 2 kg gula, dan 2 liter
minyak goreng, 10 biji mie
instan dan sejumlah uang.
Bantuan itu diberikan kepada
20 anak, untuk karyawan
terdampak sebanyak 13 orang
dan untuk warga sekitar yang
terdampak pandemi
sebanyak 17 orang. Khusus
untuk siswa SD Muhlas
diberikan tambahan bantuan
yaitu pemotongan SPP hingga
5 0 % b a h ka n b i s a g ra s
tergantung dari survey ngkat
ke dakmampuan walimurid.
Pandemi Covid 19 sangat
berdampak pada kesehatan,
sosial dan juga ekonomi bagi
masyarakat bahkan sampai
korban meninggal dunia.
Berdasarkan fenomena ini SD
Muhlas bergerak ha untuk
memberikan bantuan
khususnya kepada keluarga

siswa terdampak Covid 19,
momen hari kemerdekaan ini,
Komite paguyuban SD Muhlas
menggelar Baksos peduli
warga dan walimurid SD
Muhlas.
“Mudah-mudahan
kedepannya kegiatan ini terus
berlanjut dan sebagai tali
persaudaraan yang kuat
diantara walimurid untuk
saling membantu dalam
bingkai fastabiqul khairat,”
tambah Bunda Rahmi.
Pak Giman pengayuh becak,
sangat mengapresiasi dengan
adanya kegiatan bak sosial
yang diadakan oleh SD
Muhammadiyah 11 Surabaya.
Sebagai seorang pengayuh
beach tentu saja Pak Giman
sangat tedampak pandemi
covid 19 ini, penghasilannya
menurun, apalagi saat masa
PPKM semakin sulit untuk
mendapatkan penumpang.
Pak Giman sangat bersyukur
dan senang sekali karena
mendapatkan bantuan
berupa paket sembako dari
SD Muhlas. Beliau berkata
jika bantuan tersebut dapat
meringankan beban karena
pandemi yang belum juga
berakhir. (Iqbal Azizi)
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Festival Al-Muharram di sekolahku

S

alah satu hari besar umat Islam
pada tahun 2021 ini adalah
peringatan 1 Muharram 1443 H.
Sebagai salah satu sekolah yang bernuansa
Islami untuk memeriahkan hari besar
umat Islam ini, SD Muhlas mengadakan
kegiatan yaitu lomba-lomba Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI) 1 Muharram 1443
H. Dengan antusias siswa-siswi berserta
Ustadz-ustadzah SD Muhlas bersemangat
mengiku lomba-lomba.
Kegiatan ini diadakan pada tanggal 1112 Agustus 2021, lomba diadakan secara
daring pada tanggal 11 Agustus 2021
untuk siswa-siswi SD Muhlas. Untuk siswasiswi kelas 1-3 yaitu lomba membuat
poster Al-Muharram. Untuk kelas 4-6 yaitu
lomba kisah qur'ani.
Untuk lomba hafalan hadist dan
tahﬁdz qur'an diiku oleh siswa-siswi kelas
1-6 diadakan secara daring juga. Pada
tanggal 12 Agustus Ustadz-ustadzah guru
karyawan juga mengiku , lomba yaitu
Tahﬁdz Qur'an Guru, ustadz-ustadzah
menyetorkan hafalan qur'annya ke juri
yang sudah ditentukan. Antusias warga SD
Muhlas dalam memeriahkan PHBI ini
p at u t d i a p re s i a s i . Pe m e n a n g d a r i
perlombaan itu diberi apresiasi berupa
hadiah yang menarik. Dalam lomba
membuat poster, siswa-siswi SD Muhlas
dak menggunakan aplikasi di Gadget atau
computer, tetapi mereka membuat poster
dengan menggunakan media kertas lalu
diberi warna kemudian dikumpulkan ke
juri,
Pemenang dari perlombaan PHBI AlMuharram ini yaitu:
Lomba Tahﬁdz Qur'an Umum (kelas 1-6)
· Juara I : Bilqis Akifah Nayla (2 AlKautsar)
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· Juara II : Fairel Atharizz Calief (2 AlAdiyat)
· Juara III: Naufal Adzim Wijanarka (5 AlMukmin)
Lomba Tahﬁdz Qur'an Khusus (Kelas 4-6)
· Juara I : Alzena Faisa Arnoldhie (4 AtThoriq)
· Juara II : Azahra Vemberlian Wibowo (3
An-Nur)
· Juara III: Safa Ramadhani (5 Al-Mukmin)
Lomba Tahﬁdz Hadist Umum (kelas 1-3)
· Juara I : Ahmad Ali Abror (2 Al-Alaq)
· Juara II : Bilqis Akifa Nayla Rifda (2 AlKautsar)
· Juara III : M. Ziven (1 Al-Ikhlas)
Lomba Kisah Qur'ani (Kelas 4-6)
· Juara I : Franda Asyifa Maulana (4 Al Fajr)
· Juara II : Muhammad Hanif Arsyil (5 Al
Anbiya')
· Juara III: Rohma Dinar Aryan (4 AnNahl)
Lomba poster Al-Muharram (1-3)
· Juara I : Callista Zahra Maulana (3 AnNaml)
· Juara II : Azkita Alfarezqi Wahyudi (2 AlAlaq)
· Juara III: Alya Jodha (1 Al-Falaq)
Lomba Tahﬁdz Qur'an Guru dan
Karyawan
· Juara I : Ustadzah Ira
· Juara II : Ustadz Manshur
· Juara III: Ustadz Yani
Semoga kegiatan ini dapat dilakukan
di tahun berikutnya, sehingga minat dan
bakat siswa-siswi SD Muhlas dapat
terwadahi dan menumbuhkan jiwa
kompe f bagi siswa-siswi SD Muhlas.

(Iqbal Azizi)

Peringatan Maulid

MUHLAS
NEWS

Nabi Muhammad SAW

Allah SWT telah menegaskan
dalam al-Qur'an, bahwa
Rasulullah Muhammad saw
adalah sebaik-baiknya suri
teladan bagi umat manusia.
Allah berﬁrman:
ْ َ ّ ِ ٌﺣﺴﻨَﺔ
ََْ
ﻟﻤﻦ
َ َ ٌ اﺳﻮة
ِ ْ ُ َ ﻓﻲ
ْ ُ َ ﻟﻘﺪ َﻛـــﺎَن
ْ ِ ﻟﻜﻢ
َ ْ ُ ِ رﺳﻮل ﱣ
ۗﯿﺮا
ٰ
ْ
ْ
ُ ْ َ َﻛﺎَن
ً ْ ِوذﻛﺮ ﱣ َ َﻛﺜ
َ َ َ َ اﻻﺧﺮ
َ ِ واﻟﯿﻮم
َ ْ َ َ َ ﯾﺮﺟـﻮا ﱣ
Artinya: “Sesungguhnya telah
ada pada (diri) Rasulullah itu
suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan
dia banyak menyebut Allah.”
[QS. al-Ahzab (33): 21]
Namun, kondisi saat ini berbeda
dengan tahun-tahun
sebelumnya. Biasanya sebelum
memasuki pertengahan Rabiul
Awal, syiar maulid sudah mulai
terlihat. Tapi tidak untuk tahun
ini, gaungnya tak semeriah

biasanya, ia berjalan hanya biasa
saja.
Hal ini bisa jadi karena kita
sedang diuji dengan wabah
penyakit yang hampir merata di
seluruh dunia, yaitu virus
Corona (Covid-19). Dalam
keadan seperti ini SD
Muhammadiyah 11
mengadakan lomba peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW
secara virtual dan secara
langsung. Salah satu lomba yang
diadakan secara langsung
satunya yang sangat seru adalah
lomba rangking 1 yang dihadiri
anak kelas 1 sampai 6 yang
dimana pemenangnya yang
mampu bertahan dengan
menjawab pertanyaan yang di
berikan oleh panitia.

Muhammmadiyah 11 surabaya
diharapkan tetap memberikan
semangat belajar anak-anak
yang meskipun mereka tidak
dapat hadir di sekolah dan juga
sarana dakwah untuk mengingat
kepemimpinan dan perjuangan
Nabi Muhammad SAW. (Umar
Fanani)

Selain lomba yang dilaksanakan
secara langsung seperti rangking
1 ada lomba sholat subuh
berjamaah yang memberikan
anak-anak semangat dalam
beribadah. Lomba juga
dilaksakan secara virtual seperti
menghafal doa iftitah dan tahiyat
akhir, pildacil dan menulis sirah
nabi muhammad, selain melatih
anak-anak semangat dalam
beribadah lomba virtual juga
melatih kepercaya dirian anakanak dengan mengikuti lomba
pildacil. Lomba menulis sirah
nabi muhammad juga melatih
literasi anak-anak sehingga
anak-anak di perintahkan
membaca terlebih dahulu agar
mereka bisa menuliskan kembali
cerita yang sudah dibaca.
Dengan semangat lomba yang
diselenggarakan SD
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eringatan
MaulidNabi
M u h a m m a d S AW
dipandang perlu
diselenggarakan karena
mengandung manfaat untuk
kepentingan dakwah Islam,
meningkatkan iman dan taqwa
serta mencintai dan meneladani
sifat, perilaku, kepemimpinan
dan perjuangan Nabi
Muhammad SAW.
Hal ini dapat dilakukan
misalnya dengan cara
menyelenggarakan pengajian
atau acara lain yang sejenis yang
mengandung materi kisah-kisah
keteladanan Nabi saw.
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MPLSku Melawan Covid Varian Delta

M

asa Pengenalan
Lingkungan Sekolah
(MPLS) 2021-2022
adalah salah satu kegiatan ru n
yang dilakukan oleh SD
Muhammadiyah 11 Surabaya
untuk menyambut awal tahun
ajaran baru. Kegiatan ini diiku oleh
siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6
SD Muhammadiyah 11 Surabaya.
Pada tahun 2021 ini kegiatan MPLS
dilakukan secara daring melalui
youtube sekolah. Kegiatan ini
diadakan selama 5 hari, dimana
hari pertama dan terakhir
ditampilkan melalui live youtube
dan hari kedua, ke ga dan keempat
pengenalan dengan walikelas
masing-masing.
Pada hari pertama kegiatan
MPLS siswa-siswi SD
Muhammadiyah 11 dibuka dengan
sambutan 3 tokoh Muhammadiyah
dan 1 tokoh publik, sambutan
pertama dari bapak sekertaris PDM
kota Surabaya yaitu bapak Arif An,
S.H. dan berikutkan sambutan dari
Prof. Dr. Arbaiyah Yusuf selaku
ketua Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah (DIkdasmen) PWM
Ja m. Dan selanjutnya sambutan
dari Kang Ronald (Ronald
Surapradja) yaitu salah satu
komedian yang sering tampil di
media televisi.
B e r i ku t nya p e m b u ka a n
MPLS dilakukan oleh Ibu Kepala SD
Muhammadiyah 11 Surabaya yaitu
Ustadzah Mursiah yang
memberikan sambutan kesan dan
pesan kepada anak-anak SD Muhlas
untuk tetap semangat dalam

ad
aH

si

Ti

24

ari Tanpa Pre

sta

Edisi 42 - Tahun 2021

pembelajaran daring meskipun dari
rumah masing-masing. Ustadzah
Mursiah juga berpesan kepada
anak-anak untuk terus mengasah
minat dan bakatnya melalui
ektrakurikuler sekolah dan selalu
menaa protokol kesehatan 3M
(Mencuci Tangan, Menjaga Jarak
dan Memakai Masker). Sambutan
diakhir dengan memotong pita
sebagai simbolik pembukaan
kegiatan MPLS 2021-2022.

Selanjutnya siswa-siswi SD
Muhlas kelas 1 sampai kelas 6
diajak untuk berkenalan dengan
guru karyawan dan ustadzustadzahnya walikelas yang baru,
ditampilkan pula foto dengan gaya
ustadz-ustadzah SD Muhlas yang
khas. Setelah mengenal guru
karyawan dan ustadz-ustadzah SD
Muhlas, siswa-siswi diajak untuk
berkeliling sekolah, berkeliling
sekolah dipandu oleh
ustadzah Reﬁ. Siswa-siswi SD
Muhlas diajak untuk melihat
taman, ruangan kelas yang
baru dan juga auditorium AR.

Fachrudin SD
Muhlas.
Setelah melihat
suasana baru lingkungan
sekolah siswa-siswi SD
Muhlas mendengarkan
dongeng dari Kak Ica dan
Alya. Kak Ica dan Alya
menceritakan tentang
kisah khalifa Umar bin
Kha ab. Dimana kak Ica
menceritakan
keikhlasan dan betapa
hebatnya khalifa
Umar bin Kha ab.
Dan kegiatan MPLS
hari pertama
ditu
tup dengan anak-anak SD Muhlas
yang membuat graﬃ nama untuk
perkenalan dengan teman-teman
di kelas barunya.
Hari berikutnya siswa-siswi
SD Muhlas mengiku kegiatan
p er ken a la n d a r in g d en ga n
walikelas masing-masing. se ap
harinya siswa-siswi SD Muhlas
mengiku Doa pagi dan Murojaah
bersama-sama untuk mengawali
kegiatan. Siswa-siswi SD Muhlas
j u ga d i ke n a l k a n b a ga i m a n a
bahayanya virus Covid-19 Varian
Delta oleh dr. Meta (Alumni SD
Muhlas), siswa-siswi dijelaskan
juga bagaimana cara melawan virus
Covid Varian Delta tersebut.
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a hari terakhir
yaitu kegiatan
penutupan
MPLS 2021-2022
yang diawali
dengan sambutan
d a r i P r o f. A g u s
Purwanto selaku
kaprodi Pasca Sarjana
Fisika ITS Surabaya dan
Wakil Ketua Majelis Tarjih
dan Tajdid PWM Ja m yang
memberikan nasihat serta
semangat kepada siswa-siswi
S D
Muhlas. Sambutan berikutnya
j u ga
diberikan oleh Dr. dr. Sukadiono,
M
M
selaku Rektor Universitas
Muhammadi
yah Surabaya dan Bendahara PWM J
a
m
mengucapkan selamat bergabung di SD Muhammadiyah
11 Surabaya dan juga menghimbau anak-anak SD
Muhlas untuk menaa protokol kesehatan serta selalu
semangat mengiku pembelajaran.
Kegiatan Penutupan MPLS dilaksanakan dengan
pelepasan burung merpa oleh Bapak Su kno, S.S.
(Ketua PCM Krembangan), Bapak dr. Izzah Anshori, S.T.,
M.T., (Ketua Majelis Dikdasmen PCM Krembangan),
Ustadzah Mursiah (Kepala SD Muhlas) dan Ustadz Iqbal
Azizi (Ketua Acara MPLS) sebagai simbolik merdeka
belajar dan merdeka dari Covid-19. Dan kegiatan MPLS
ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh bapak
dr. Izzah Anshori. Setelah itu Kegiatan pagi diawali
dengan senam pagi bersama yang dipandu oleh Ustadz
Umar Fanani dan diiku oleh siswa-siswi SD Muhlas

mel
alui
Youtube
Sekolah.
Setel
ah mengiku
senam pagi, Ustadz
M u r i y o n o
memberikan informasi
mengenai kegiatan
rencana pembelajaran tatap
muka dan informasi vaksin bagi
siswa yang sudah berusia 12 tahun.
Kegiatan selanjutnya yaitu siswa-siswi
menampilkan hasil karya graﬃ nama
berseta kelas masing-masing yang telah
dibuat kemarin. Setelah itu kegiatan berikut
adalah pentas seni dan bakat dari siswa-siswi
kelas 1 dan kelas 2 SD Muhlas, ada yang mengaji,
ada yang menyanyi, ada yang membaca puisi ada
yang bermain sepatu roda, dan ada yang merangkai
lego. Siswa-siswi SD Muhlas menampilkan bakat yang
mereka miliki.
Pada akhir kegiatan penutupan MPLS ada
penampilan drama tentang bahaya Covid 19 dari ustadz
dan ustadzah walikelas 1. Drama
tersebut diperankan oleh
ustadzah Reﬁ, Ustadzah Eka,
Ustadzah Yuli, Ustadzah Eka
dan Ustadzah Vemy. Untuk
Virus Covid 19 diperankan oleh
u s t a d z Ya n i d a n u n t u k
Pahlawan Muhlas diperankan
oleh Ustadz Rahman. Kegiatan
yang meriah ini semoga bisa
selalu terlaksana pada tahun
berikutnya dan lebih meriah
dari tahun ini. (M. Iqbal Azizi,
Teman Cerdas Anak Muhlas
S.Pd)
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“Sesungguhnya Allah
mempunyai keluarga di
antara manusia, para sahabat
bertanya, “Siapakah mereka
ya Rasulullah?” Rasul
menjawab, “Para ahli Al
Qur'an. Merekalah keluarga
Allah dan hamba pilihanNya”
( H R .
A h m a d )

S

ubhanallah,,, Janji Allah
yang luar biasa. SD
Muhlas yang
telah berkomitmen
u n t u k
mengembangkan
k e l a s Ta h i d z
khusus berharap
melahirkan
generasi penghafal
Al Qur'an. Dengan
senyum sumringah
dan perasaan
bangga menghiasi
wali murid siswasiwwi SD Muhlas yang akan
mengikuti kegiatan
Munaqosyah juz 1,2,3,28,29
dan 30 di Auditorium AR.
F a c h r u d d i n
S D
Muhammadiyah 11 Surabaya.
Kegiatan itu dilakukan pada
Hari Sabtu tanggal 16 Rabiul
Awal 1443 H atau bertepatan
pada tanggal 23 Oktober
2021. Sebanyak 54 Siswa
dengan perasaan senang
sekaligus deg-degan
berkumpul bersama di
Auditorium dengan
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didampingi oleh ayah
bundanya. Kegiatan yang
diselenggarakan oleh Tah idz
Khusus SD Muhammadiyah
11 ini bertujuan untuk
meningkatkan hafalan dan
bacaan dalam mempelajari
i l m u A l Q u r ' a n . Pe s e r t a
munaqosyah ini adalah siswa
kelas 1-6 yang masuk kelas
Tah idz Khusus dan telah
menyelesaikan juz
1,2,3,28,29 dan 30.

K e g i a t a n y a n g
dikoordinatori oleh Ustad
H a r i s s e l a ku s a l a h s a t u
p e n g a j a r k e l a s Ta h i d z
K h u s u s i n i m e n j e l a s ka n
bahwa kegiatan munaqosyah
dihadiri oleh Kepala Sekolah
yaitu Ustadzah Mursiah,
koordinator Ismuba, Ustad
Irwan dan para wali murid.
Pembukaan pada kegiatan
Munaqosyah tersebut dibuka
sendiri oleh Ustadzah
Mursiah selaku Kepala SD
Muhlas
Selanjutnya pada kegiatan

ini peserta diuji
oleh penguji dari Tah idz MU
( M u h a m a m d i y a h
Krembangan) yaitu Ustad
Jauhar Fuadi. Kegiatan
Munaqosyah sendiri
dilakukan melalui 2 sesi yaitu
sesi pertama pukul 07.3009.30 sedangkan sesi 2 pukul
09.45-11.00
Ada 3 tahap yang harus
dilalui para siswa dalam
k e g i a t a n
Munaqosah yaitu
diantaranya yang
prertama, Penguji
menyebutkan nama
surat lalu dibaca
oleh peserta yang
a k a n
d i
munaqosyah. Yang
kedua, Penguji
menyebutkan salah
satu ayat kemudian
p e s e r t a
melanjutkan ayat selanjutnya
dan yang ketiga, Penguji
melanjutkan ayat di akhir
surat kemudian peserta
munaqosyah melanjutkan
surat selanjutnya.
Harapan orang tua
semoga kegiatan
munaqosyah seperti ini tetap
selalu istiqomah
diselenggarakan oleh sekolah
sehingga dapat terwujud
generasi Qur'an yang luar
biasa khususnya dari siswasiswi SD Muhlas yang tercinta
ini. (Isti' Anah H.)
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PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH
TERPILIH SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA

M

ajelis Dikdasmen Pimpinan Daerah
Muhammadiyah (PDM) kota Surabaya
mengadakan pelantikan Kepala Sekolah
pada hari Senin, 28 Juni 2021. Bertempat di Aula AR.
Fachruddin lantai 4 SD Muhlas, acara tersebut dihadiri
oleh para guru dan karyawan SD Muhammadiyah 11
Surabaya.
Karena masih dalam suasana pandemi, acara
tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat. Seperti dilakukannya
pengecekkan suhu tubuh, memakai masker,
menggunakan hand sanitizer dan tempat duduk yang
berjarak.
Pada hari itu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah
11 terpilih, Mursiah, S.Ag., M.Pd., dilantik sekaligus
diambil sumpah jabatannya. Acara tersebut juga
disaksikan oleh Majelis Dikdasmen (PDM) Kota
Surabaya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
Krembangan, Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), dan
Krembangan, Majelis Dikdasmen (PCM)
Krembangan.
Dr. H. M. Ridlwan, M.Pd. selaku Ketua Majelis
Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Surabaya, berpesan bahwa kepala sekolah
Muhammadiyah harus selalu berlomba-lomba di
dalam kebaikan, dan sama-sama memikirkan
bagaimana cara membranding sekolah yang
dipimpinnya tersebut bisa unggul minimal di
wilayahnya.
“Mampu berinovasi, kreatif dan harus ada
program yang berbeda dengan sekolah lain. Tiada Hari
Tanpa Prestasi, berarti sekolah ini juga harus unggul di
masing-masing bidang” lanjut beliau.
Mursiah, S.Ag., M.Pd. sebagai kepala sekolah
terpilih mengatakan bahwa banyak yang harus
dibenahi di SD Muhlas ini khususnya inovasi dalam
pembelajaran di era digital. Pembelajaran melalui
youtube atau online lainnya juga harus lebih beragam,
supaya lebih luas lagi jangkauannya. Hal tersebut akan
lebih memudahkan orang tua dalam memantau
pelajaran putra putrinya khususnya orang tua yang
bekerja.
Selain itu beliau menyampaikan juga akan selalu
berusaha memperbarui kegiatan-kegiatan terutama
lomba internal maupun lomba untuk anak-anak TK.
Agar di masa pandemi ini tidak menjadi batasan untuk
menggali potensi anak meskipun intensitas tatap muka
sangat terbatas. (Asrifah)
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Giat Vaksinasi

Covid-19
bagi pelajar, SD Muhlas

S

etelah pemerintah
menghimbau untuk
melaksanakan vaksinasi
di kalangan pelajar dengan
usia diatas 12 tahun, SD
Muhammadiyah 11 Surabaya
dengan senang ha
menyambut kegiatan tersebut.
Tepat pada tanggal 31 Agustus
2021, siswa siswi yang berusia
1 2 t a h u n p e r t a n g ga l 3 1
Agustus 2021 melaksanakan
vaksinasi covid-19. Kegiatan
tersebut diselenggarakan oleh
Puskesmas Dupak di
auditorium AR Fakhruddin,
lantai 4, SD Muhammadiyah
11 Surabaya.
Siswa-siswi datang dengan
membawa fotocopy Kartu
Keluarga dan juga bullpen
untuk mengisi screening
kesehatan. Jadi sebelum
diberikan vaksin dosis 1, siswasiswi wajib mengisi dengan
jujur screening kesehatan
untuk memas kan kesehatan
dan kesiapan tubuhnya untuk
diberikan vaksin.
Total sekitar 20 anak yang
sudah berusia 12 tahun, siswa
siswi SD Muhammadiyah 11
sangat antusias mengiku
va k s i n a s i c o v i d 1 9 ya n g
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berjenis sinovac. Pada
pemberian vaksin dosis
p e r ta m a i n i , d i h a ra p ka n
mampu membentengi
kesehatan siswa siswi yang
sudah diagendakan untuk PTM
(Pertemuan Tatap Muka)

Terbatas.
Sementara itu pemberian
vaksin dosis ke-2 bagi siswa
siswi SD Muhlas dilaksanakan
pada tanggal 30 September
2021. Tepatnya di SDN Dupak
1. Pelaksanaan vaksin dosis ke2 juga diberikan kepada siswa
siswi dari SD lain
y a n g j u g a
diselenggarakan
oleh Puskesmas
Dupak..
Dengan mebawa
buk vaksin dosis
1 dan fotocopy
Kartu Keluarga,

anak-anak diberikan sun kan
va ks i n d o s i s ke d u a ya n g
berjenis sionovac juga. Namun
sebelum disuntukan vaksin
dosis ke-2 siswa-siswi juga
mengisi screening kesehatan.
Siswa-siswi SD Muhlas yang
b e r u s i a 1 2 ta h u n d i ata s
tanggal agenda vaksin juga
dapat melakukan vaksinasi
langsung ke Puskesmas Dupak
atau ke tempat vaksin yang
sudah diinfokan oleh pihak
UKS Muhlas dan pihak
P u s ke m a s D u p a k . B e s a r
harapan siswa-siswi yang
sudah berusia 12 tahun
berkenan dengan senang ha
mengiku vaksinasi agar
tercapai cita-cita pemerintah
dan kita semua dalam masa
pandemi ini untuk membentuk
herd imunity di masyarakat.
(Asrifah)

MUHLAS
NEWS

Ujian Nasional Menghilang
Terbitlah Assesmen Nasional

Numerasi adalah
kemampuan berpikir menggunakan
konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada
berbagai jenis konteks yang relevan untuk
individu sebagai warga negara Indonesia dan
dunia.
Waah…. makin seru ya. Sahabat
muhlas harus lebih semangat dan rajin
lagi dalam belajarnya. Dengan
assesmen nasional ini
diharapkan sahabat muhlas
mampu menghadapi
tantangan di masa
d e p a n .
(Abd.Somad)
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ahabat Muhlas… ada
program baru dari
kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Program ini disebut
dengan Assesmen Nasional. Assesmen
Nasional atau dikenal dengan AN merupakan
program pemerintah pengganti ujian nasional
sebagai penilaian terhadap mutu sekolah pada
jenjang dasar dan menengah. Assesmen
Nasional bertujuan untuk mengetahui gambaran
karakteristik esensial sebuah sekolah yang
efektif dalam mengembangkan kompetensi dan
karakter siswa. Mulai dari ciri pengajaran yang
baik, sampai program dan kebijakan sekolah
yang membentuk iklim akademik, sosial, dan
keamanan yang kondusif. Asesmen Nasional
dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) ,
Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)
merupakan penilaian kompetensi mendasar
yang diperlukan oleh peserta didik untuk
mampu mengembangkan kapasitas diri dan
berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat
dua kompetensi mendasar yang diukur dalam
AKM, yaitu : literasi membaca dan literasi
numerasi. Baik pada literasi membaca dan
numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup
keterampilan berpikir logis-sistematis,

keterampilan bernalar menggunakan konsep
serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta
keterampilan memilah serta mengolah
informasi. AKM menyajikan masalah-masalah
dengan beragam konteks yang diharapkan
mampu diselesaikan oleh peseta didik
menggunakan kompetensi literasi membaca dan
numerasi yang dimilikinya.
Literasi membaca dideﬁnisikan sebagai
kemampuan untuk memahami, menggunakan,
mengevaluasi, mereﬂeksikan berbagai jenis
teks tertulis untuk mengembangkan
kapasitas individu sebagai warga
Indonesia dan warga dunia dan
untuk dapat berkontribusi
secara produktif kepada
masyarakat.
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TOKOH
Inspirator

Sang Panutan

Assalamaualaikum Wr.Wb

K

alian tahu siapa guru yang paling sepuh dan yang senior
di SD Muhlas, yaa benar beliau adalah Ustadz Akhwan
Hamid, beliau adalah Guru SD Muhammadiyah 11
sakaligus kepala sekolah SD Muhlas pada waktu itu.
Ustad Akhwan lahir di Gresik pada tahun 1959, beliau
mempunyai Ayah Bernama Abdul Hamid yang sangat gigih
dalam mendidik putra-pitrinya jadi orang yang bermanfaat bagi
semua manusia. Beliau juga dari golongan keluarga tokoh
BANSER se Sidayu, Gresik. Waktu itu beliau masuk sekolah di
Madrasah Ib daiyah di Kanjeng Sepuh dekat rumahnya.
Kemudian beliau lulus pada tahun-73 dan masuk di PGA (
Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah ) diajak oleh
temannya yang bernama Mulyadi, begitu beliau masuk di
Muhammadiyah lalu ayahnya sering mendapat teror oleh
anggota banser “Cak Khamid anakkmu kok dimasukkan ke
Muhammadiyah “ : lalu sang ayah menjawab “inggih, benjeng
mboten menapa, telu wulan kulo aturaken“. Ternyata selama 3
bulan itu dak pindah sekolah. Dan lama kelamaan ayah saya
dan ibu saya sering berdiskusi dengan saya kaitannya dengan
NU dan Muhammdiyah dalam segi ketauhidan, dan lambat laun
ternyata ayah dan ibu saya ikut memperdalam ilmu agama
tentang Muhammadiyah.
Ke ka Ustadz Akhwan duduk di bangku kelas – 2 PGA
Sekolah Muhammadiyah mengadakan kegiatan Baitul Arqom
dimana kegiatan tersebut hanya ada pada bulan Ramadhan,
bulan yang di tunggu Umat Islam. Saat itu semua sekolah ke ka
bulan Ramadhan diliburkan serentak, karena bulan Ramadhan
adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Kegiatan Baitul
Arqam berlangsung selama 14 hari dengan menginap di
sekolah dan pada saat kegiatan mendapatkan kajian dan ilmu
agama.
Setelah beliau selesai melakukan pondok Ramadhan
selama dua minggu, beliau meminta izin ke sekolah untuk
kembali ke kampung halamanya karena di sana ada mushollah
yang dulunya sholat tarawih 23 rakaat, beliau ingin
berkeinginan untuk merubah sholat tarawih menjadi 11 Rakaat
Saat itu beliau sudah ak f menjadi anggota IPM (Ikatan
Pelajar Muhammdiyah) pada tahun 1977-1978. Saat beliau
kelas 5 PGA ada kebijakan baru oleh Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan yang bernama Daud Yusuf yang merubah 1
tahun pelajaran adalah 12 tahun menjadi setengah tahun.
Sehingga saat itu Ustad Akhwan langsung duduk di bangku
kelas 6 PGA. Kemudian sang kepala sekolah memberikan
statement/ penawaran kepada semua siswa. Keplaa sekolah
pun berkata bahwa “karena sekolah sudah berakhir maka kalian
ingin menunggu di dalam sekolah atau diluar sekolah, jika kamu
masih di dalam sekolah maka kalian tetep sekolah kembali,
ar nya kita ditunda untuk melaksanakan ujian Negara, lalu
teman teman sepakat untuk memillih diluar termasuk Ustad
Akhwan dan masih belum melaksanakan ujian Negara. Seper
UNAS/EBTANAS.
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Pad
a tahun ke
1 9 7 9 ke m u d i a n
beliau lulus tapi belum
melaksanakan ujian negara,
yang saat itu berada di Surabaya
lalu beliau da ar menjadi guru di
MI Darussalam di Pesapen Barat.
Setalah saya dipanggil oleh kepala
sekolah di PGA untuk melakukan ujian
Negara, alhamdulillah Hasilnya lulus di PGA
Muhammadiyah, lalu beliau melanjutkan
perjuangan melanjutkan perkuliahan di FIA
(Fakultas Ilmu Agama) Jurusan Dakwah di daerah
Kapasan, saat itu masih menjadi Sarjana Muda.
Alhamdulillah lulus menyelesaikan kuliahnya di Sarjana
Muda selama 4 tahun.
Pada tahun 1986 ustad Akhwan melamar di SD
Muhammadiyah 11 Kec. Krembangan kota Surabaya. Ke ka
tahun 1991 ustad Akhwan sudah masuk PCM (Pimpinan
Cabang Muhammadiyah dan mengadakan MUSCAB (
Musyawarah Cabang ) di daerah Krembangan untuk
melakukan Pemilihan Ketua PCM wilayah Krembangan. Saat
itu ustad akhwan di tunjuk untuk menjadi ketua PCM wilayah
Krembangan tetapi dak bisa, dikarenakan beliau di suruh
oleh sesoerang untuk mejadi Kepala Sekolah di SD
Muhammadiyah 11 Surabaya.
Tahun ke 1993 - 2013 ustad Akhwan mennjadi Kepala
Sekolah SD MMuhammadiyah 11. Alhamduliillah beliau selalu
bersyukur atas diberikannya nikmat dan kesabaran sehingga
beliau masih bertahan dan berjuang untuk mewujudkan cita
cita yang di inginkan.
Saat itu juga ustadz Akhwan masih menerima gaji yang
sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ke ka medapatkan
Rp.64.000. alhamdulillah beliau selalu bersyukur dan dak
berkecil ha , menurut beliau bahwa rezeki sudah diatur oleh
Allah SWT, bahkan saat istri Ustad Akhwan melahirkan
Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran rezeki untuk
Ustadz Akhwan. Disinilah ustadz Akhwan mulai yakin bahwa
apa yang kita usahakan dan kita kerjakan dengan Ikhlas maka
insya Allah akan diberikan jalan keluar.
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari
arah yang ada disangka-sangkanya”. (QS. Ath-Thalaq: 2-3).
Dari kisah Ustadz Akhwan kita dapat ambil hikmahnya,
bahwa kita hidup hanya untuk bersujud kepada Allah dan
melakukan yang terbaik untuk semua masyarakat dan belajar
Ikhlas
Ikhlas memang mudah diucapkan tapi sulit untuk
dipraktekkan diha , kita dak tau apa samua yang kita lakukan
ikhlas hanya untuk Allah semata atau untuk hal lain, hanya kita
yang tau dan terus berinstropeksi diri agar menjadi hamba yang
baik dan selalu ikhlas. (Achmad Haris Firmansyah)

PUISI

I'am Get Ready
Karya : Lintang ( 6 An Naba )

Mentari terbit dengan indah di pagi hari
Rasa sedih masih menetap di hati
Yang ku rasakan hingga hari ini
Ku buka laptop dan ku jumpai teman-teman via
online
Diam dan senyap yang terdengar
Tiba-tiba berdenting pesan via whatsapp
Tertulis bahwa esok hari mulai sekolah of line
Hatiku bergejolak sangat bergembira
Ku menari-menari den bersemangat
Segera ku berkemas tuk esok pagi
Bersemangat membaca beberapa lembar
buku
Ku tutup buku dan ku letakkan ke dalam tas
Menatap langit yang biru
Burung pipit bernyanyi dengan merdunya
Ku tersenyum dan ku berkata
I'am get ready back to school
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PUISI

Tunggu Aku Di Sekolah
By: Azizah Anindya R (5 Al Furqon)
Riang hati ini mendengar kabar
Sekolah segera dimulai
Tak sabar bermain dan belajar
Bercanda riang kemari
Rindu akan sekolah
Rinduku akan guru dan teman-teman
Hatiku sangat gelisah
Menantikan saat itu tiba
Rindu Bapak Ibu guru yang menanti
Di depan kelas kami
Doa murojaah bersama
Belajar bersama hingga usai
Sekolahku
Tempatku menuntut ilmu
Bersama teman-teman ku
Nantikan kehadiranku selalu ❤️
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PUISI

Sekolah di Masa Pandemi
Karya : Callista Zahra Maulana ( 3 An Naml )

Telah tiba waktuku kembali ke sekolah
Setelah berbulan-bulan lamanya belajar dalam jaringan
Sebelum pandemi, aku diberi uang saku dan bekal sekolah
Kini ibu melengkapi bekalku dengan hand sanitizer dan masker
cadangan
Aku tahu ibuku senang mengantar ke sekolahku
Namun, juga ada rasa was-was akan penyakit itu
Sekolahku tempat menuntut ilmu
Yang membuatku meraih cita-citaku
Setibanya di sana, rasanya aneh sekali
Kursi, meja dibatasi dan diatur berjauhan
Tak ada jabat tangan untuk bersilaturahmi
Bicara dengan teman pun juga menjadi tidak nyaman
Ditambah lagi atribut khas pandemi
Pelindung wajah dan masker ini
Sungguh membuatku gerah sekali
Baginilah sekolah di masa pandemi
Aku rindu sekolahku yang riuh dengan gelak tawa
Juga aroma masakan kantin yang menggoda selera
Ketika Ustad Mansyur bertanya, "Ada pertanyaan, anak-anak?"
Ingin sekali kujawab, "Kapan pandemi ini berakhir, Ustad?"
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KOMIK
Franda Asyifa M.
4 Al-Fajr
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KOMIK

Karya : Shahira 2 Al Ma'un
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KOMIK

Aira Naﬁsyah Wibawa.
1 Al Falaq
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KOLOM
BAHASA

Bahasa Perancis
Oleh Ustadzah Widiarti

Nah, kali ini kita akan belajar kosa kata Bahasa Perancis yang
dipakai dalam sehari-hari.. Apa saja ya.. Yuk, simak dan pelajari
kosakata di bawah ini !

: selamat pagi/selamat siang
: bagaimana kabarmu?
: kabar saya baik, terima kasih
: siapa namamu?
: nama saya Aisyah
: apa pekerjaanmu?
: saya seorang guru
: dia ( perempuan) seorang murid
: terima kasih banyak
: terima kasih kembali
: selamat sore/ selamat malam
: selamat tidur
: selamat makan
: maafkan saya
: di mana kamu tinggal?
: sampai jumpa
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1. Bonjour
2. Comment vas-tu?
3. Je vais tres bien, merci.
4. comment tu t'appelles?
5. Je m'appelle Aisyah
6. Qu'est ce que tu fais dans la vie?
7. Je suis professeur
8. Elle est une eleve
9. Merci beaucoup
10. Je vous en prie
10. Bonsoir
11. Bonne nuit
12. Bonne appetite
13. Excusez-moi
14. Ou habites-tu?
15. Au revoir
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GAME

TTS (Teka Teki Santai)
Sahabat MUHLAS, kalian tau tidak ? di edisi majalah yang ke 42 ini ada yang beda lho
!!!. Kali ini kami akan mengadakan kuis TTS Berhadiah. Dan akan ada 5 pemenang yang diambil
dari kuis ini. Yuk, coba kalian lihat pertanyaan yang ada di bawah ini !

Menurun :
1. Penguapan air pada permukaan tanah
2. Sesuatu yang harus dilakukan untuk
mendapatkan hak

Mendatar :

3. Keadaan kotor yang menjadi sebab
1. Alat yang merubah energi matahari
menjadi listrik

terhalangnya seseorang untuk beribadah
kepada Allah

2. Penanaman hutan yang gundul

4. Gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul

3. Cara menghilangkan hadas kecil
4. Bulan kelahiran Muhammadiyah
5. Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 titik

yang memiliki ketabahan luar biasa.
5. Cabang ilmu matematika yang mempelajari
tentang bangun

sudut
Nah, buat SAHABAT MUHLAS yang mau ikutan TTS berhadiah ini caranya gampang
banget.
1.

Foto dan kirim hasil jawaban kalian ke nomer WA redaksi majalah MUHLAS
(082232006388) dengan format nama_kelas dan kirim foto jawaban TTS
Berhadiah

2.

Pengumuman 5 pemenang jawaban yang tepat dan tercepat akan dshare melalui group
kelas dan juga Instagram SD Muhammadiyah 11

3.
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Buat Sahabat MUHLAS silahkan diisi ya pertanyaan di atas dan segera kirim ke WA
redaksi majalah MUHLAS. Pertanyaannya cukup mudah lho !! Dan tentunya ada hadiah
yang menarik.

GAME

“MENEMUKAN PERBEDAAN GAMBAR”
SAHABAT MUHLAS Coba kalian cari tahu 3 perbedaan yang ada pada
gambar di bawah ini !. Temukan dengan teliti dan lingkarilah perbedaan
yang telah kalian temukan ! Selamat mencoba !
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PRESTASI

MUHLAS

S Muhlas Tak Pernah Sepi Prestasi

P

restasi merupakan wujud nyata kualitas dan
kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha
yang dilakukan. Orang yang memiliki
prestasi biasanya mendapatkan perhatian lebih
daripada orang lain di suatu lingkungan. Dianggap
memiliki kemampuan di atas rata-rata dan mampu
menyelesaikan masalah atau memberikan solusi dan
hasil terbaik. Prestasi mampu membawa nama
harum baik bagi diri sendiri maupun suatu lembaga
atau institusi jika menjadi perwakilan.
Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kerja
keras, kesungguhan, tidak mengenal putus asa, dan
selalu berdoa merupakan kiat-kiat untuk dapat
menjadi juara. Sekeras atau seserius apa dalam
berlatih sangat menentukan hasil akhir. Jauhi
berpikir tentang hasil atau prestasi, tapi mulai
berpikir tentang usaha yang maksimal karena
hasil adalah bonus dari persiapan yang
matang.
Ti a d a h a r i

tanpa prestasi menjadi semboyan yang mendarah
daging. Inilah alasan mengapa semboyan harus
selalu dilisankan atau bahkan diteriakkan sesering
mungkin. Membentuk jiwa kompetitif pada anak
sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu
lingkungan positif yang ada di sekitar. Dengan
meneriakkan semboyan setiap ada kegiatan
sekolah secara tidak langsung terpatri
dalam jiwa anak bahwa dirinya
setiap hari harus memberikan
yang
terbaik.
SD Muhlas tak
pernah lockdown
prestasi. Alhamdulillah SD
Muhlas terus mengukir prestasi tak
kenal sepi dalam partisipasi suatu
lomba. Selalu ada agenda dan ajang lomba
yang diikuti tiap bulannya. Selama pandemi,
berdaringpun sekolah dengan tagline sekolah
prestasi ini senantiasa mengukur kemampuan diri
melalui lomba-lomba virtual. (Fathanur Rosyid)

Daftar Prestasi SD Muhammadiyah 11
Tahun Ajaran 2021-2022
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