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CITA CITA
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JAKARTA,12 JULI 2021
CALON SISWA

(…………………………..)

KATA PENGANTAR
Segala puji Allah, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Aamiin. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan awal sekolah yang dapat
akan memberikan pembinaan-pembinaan, pengenalan lingkungan kampus Yayasan Masjid PB
Soedirman, pengenalan kurikulum, pengenalan tata tertib sekolah dan lainnya. Pendalaman Al Islam
(PAIS) adalah kegiatan awal memperkenalkan pelajaran agama Islam, kegiatan pembinaan Ekstra
Kurikuler, Penerapan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Wawasan Wiyata Mandala,Sosialisasi
Bahaya Narkoba dan kegiatan memakmurkan masjid. Adapun materi Al Islam ditentukan oleh guruguru agama di lingkungan Yayasan Masjid Soedirman melalui forum Musyawarah Kerja Guru
Agama (MKGA) Kegiatan awal pembelajaran peserta didik SMK Islam PB Soedirman 1 tahun
pelajaran 2021/2022 akan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta
Didik Baru (MPLSPDB) selama tiga hari. Hal ini dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang
sedang melanda dunia termasuk di Indonesia. Sesuai dengan Presien tentang PPKM Darurat Covid
di Jawa-Bali, maka kegiatan MPLS akan kita lakukan secara virtual. Pandemi Covid-19 secara tidak
langsung telah mengubah paradigma pendidikan Indonesia.
Salah satu yang dapat diamati adalah adanya pergeseran dari pembelajaran konvensional
secara tatap muka ke arah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dapat diakses dengan memanfaatkan
teknologi digital. Konsep PJJ ini juga akan diadopsi dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah. Oleh karena itu,kegiatan-kegiatan MPLS secara daring ini akan menyajikan konsep-konsep
penting, tim guru akan menjelaskan bagaimana pengenalan sistem pembelajaran, sarana dan
prasarana sekolah, cara belajar yang efektif, konsep pengenalan diri, pembinaan awal budaya
sekolah, budaya indusri serta pengenalan keagamaan. Dengan demikian panduan penyelenggaraan
MPLS dilingkungan SMK Islam PB Soedirman 1, Cijantung sehingga pelaksanaan MPLS dibuat
agar sejalan dengan tujuan nasional.
Jakarta,09 Juli 2021
Ketua Panitia

Drs. Mujiyanto.M.Pd
NRP. 91.0310

SAMBUTAN
KEPALA SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1
CIJANTUNG – JAKARTA TIMUR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr, Wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan Ridho-Nya, sehingga kita masih
dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi
besar Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya, hingga akhir zaman. Aamiin.
Pada tahun pelajaran 2021/2022, SMK Islam PB. Soedirman 1 memiliki 3 Kompetensi
keahlian sebagai berikut :
1. Tekhnik Kendaraan Ringan dan Otomotif (TKRO)/Teknik Otomotif/TO
2. Multimedia (MM)
3. Produksi Siaran Program Pertelevisian (PSPTV)/Broadcasting dan Film
Dibukanya kompetensi keahlian diatas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena
itu harapan kami akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kepada calon
peserta didik Fase E/Kelas X (sepuluh)
Untuk mencapai hasil atau kualitas yang lebih tersebut, memerlukan kerja sama dari seluruh
civitas akademika SMK Islam PB. Soedirman 1 dengan lebih meningkatkan program ukhuwah
Islamiyah dan adab antara guru, karyawan dan peserta didik serta orang tua.
Untuk itu acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Pendalaman Al-Islam
(PAIS) era transisi / new normal covid-19, sebagai titik awal dar i proses pembelajaran di SMK Islam
PB. Soedirman 1, diharapkan dapat diikiuti sungguh-sunguh oleh setiap peserta, dan Insya Allah,
para panitia dan instruktur akan selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Semoga seluruh peserta didik SMK Islam PB.Soedirman 1 kelak menjadi insan yang berguna
(Usefull people) yang memiliki Iman dan Taqwa, Ilmu pengetahuan dan Tekhnologi serta mampu
mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa sesuai dengan motto
Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman yaotu “ Iman – Ilmu dan Amal. Sehingga target kegiatan
MPLS dan PAIS ini dapat terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Akhir kata, kepada Allah jualah kita berserah diri, setelah kita berdoa, berusaha dengan
optimal.
Billahi fi Sabiliil Haq
Wassalamu’alaikum Wr, Wb.
Jakarta, 09 Juli 2021
Kepala SMK Islam PB. Soedirman 1

Sugiarti, M.Pd
NRP. 04.0815

TATA TERTIB PESERTA MPLS DAN PAIS CALON SISWA BARU
SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA
TAHUN 2021/2022

1. Peserta wajib menyiapkan HP/ Laptop beserta paket data.
2. Peserta wajib mengikuti /hadir di setiap kegiatan MPLS & PAIS dari awal hingga akhir.
3. Peserta wajib aktifkan kamera selama kegiatan MPLS & PAIS.
4. Semua peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan MPLS & PAIS.
5. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
6. Apabila peseta tidak dapat mengikuti kegiatan MPLS dan PAIS karena sesuatu hal yang sangat
penting ,maka peserta wajib lapor kepada panitia .
7. Selama kegiatan berlangsung peserta hanya boleh memakai Pakaian sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
8. Peserta wajib berpakaian rapid an sopan serta berambut pendek.
9. Peserta wajib melaksanakan sholat Dhuha.
10. Peserta wajib melaksanakan 5S (Salam Sapa Santun Senyum dan Sopan ).
11. Peserta wajib melaksanakan 5R ( Rapi, Ringkas, Resik, Rawat, dan Rajin ).
12. Peserta wajib menjaga ketertiban,kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

VISI & MISI SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1
VISI
Terwujudnya SMK yang Profesional Unggul dalam Imtaq & Iptek Serta
Berwawasan Global

MISI
1.

Membangun karakter peserta didik yang religiud dan berjiwa social

2.

Memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan teknologi

3.

Membangun Budaya Industri dan melaksanakan sertifikasi Profesi
yang Berstandar Nasional/ASEAN

MOTTO
“Man Jadda Wajada”
Barang Siapa Bersungguh-sungguh, akan Berhasil

SEJARAH & PERKEMBANGAN
SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA
Berdiri sejak tahun 1971
SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA di bawah naungan Yayasan
Masjid PB Soedirman yang menyelenggarakan pendidikan dari anak
usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Sebagai lembaga
pendidikan Islam, kami terus memperbaharui semangat, ilmu
agama dan kompetensi dengan komitmen untuk menjadi yang
terbaik dalam pelayanan pendidikan keislaman, sehingga dapat
menghasilkan peserta didik berakhlaq mulia yang menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi yang kompeten untuk siap Bekerja, Melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau Wirausaha secara mandiri. Dari awal berdiri
sampai dengan saat ini memiliki Program Keahlian atau Kompetensi Keahlian yang berubah sesuai
perkembangan zaman, diantanya adalah :
1. Teknik Bangunan
2. Teknik Instlasi Listrik
3. Teknik Mesin/Mesi Produksi
4. Teknik Elektro
5. Teknik Audio Video
6. Teknik Otomotif/Mekanik Otomotif/TKRO/TO
7. Multimedia/(MMAnimasi)
8. PSPTV/Broadcasting dan Film
Pada nomor 6, 7 dan 8 adalah Kompetensi/Program Keahlian yang saat ini dikembangkan
bersama dengan industry rekanan.

Perkembangan Prestasi
SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta terakreditasi A Unggul (nilai 97)
tahun 2018, merupakan SMK Binaan PT. Yamaha Manufacturing
Indonesia dan juga Astra Daihatsu Motor untuk Kompetensi/Program
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) Plus/Teknik
Otomotif (TO).

Pada Kompetensi Keahlian/Program Keahlian Multimedia dan
PSPTV/Broadcasting dan Film prestasi di raih sebagai salah satu SMK dari
kurang lebih SMK di Indonesia yang ditunjuk menjadi SMK Pusat
Keunggulan (Center of Excellence) atau CoE pada Thaun 2020 dan
kembali lolos seleksi rencana aksi Kepala Sekolah untuk menjadi SMK
Pusat Keunggulan 2021.
APA KEUNGGULAN SMK CoE atau SMK PK???
SMK Pusat Keunggulan (CoE) adalah SMK yang sedang berkembang
untuk meningkatkan kwalitas lulusan agar terserap ke dunia usaha dan
industri serta berwirausaha dengan target jangka menengah yaitu minimal
65% dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Vokasi 35%. Untuk mencapai
hal tersebut, sekolah mendapatkan dukungan pemerintah khususnya
Kemdibud RI melalui Dirjen Vokasi Direktorat SMK berupa bantuan fisik
dan non fisik (pembelajaran guru dan peserta didik bersama industry)
sejumlah dan alat praktek berstandar industry senilai Rp. 2.8 Milyar, dan
berlanjut SMK PK tahun 2021 dengan program penguatan kompetensi
guru dan sistem pembelajaran dengan nilai bantuan Rp. 200 juta.
SMK PK secara otomatis akan menjadi katalis
perubahan bagi pendidikan di Indonesia dengan
salah satunya yaitu sebagai piloting pelaksana
KURIKULUM SEKOLAH PENGERAK/
MERDEKA BELAJAR. Dengan Slogan “
Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka
Belajar”. Belajar bagaimana??? Belajar yang
menyenangkan, yaitu belajar yang memerdekakan
manusia, sesuai konsep Ki Hajar Dewantara dengan
menjunjung tinggi 6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila yaitu Beriman dan
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlaq mulia,
Berkebinekaan Global, Mandiri, Gotong Royong, Bernalar Kritis dan
Kreatif.

Pendidikan di SMK bertujuan menghasilkan lulusan yang terserap di dunia
kerja atau menjadi wirausaha dan dapat melanjutkan ke jenjang
pendiddikan yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah BMW.

Program Kebekerjaan SMK (3 Tahun & 4 Tahun)

URUTAN KEPALA SEKOLAH
Berapa Kepala Sekolah yang Berjenis Kelamin Perempuan?? Yuk diamati dan di baca?

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama
Letkol Supardi
Ir. Syaflan Sumar
H. Achmad Budiman Hadidjaja
Ghardjito
H. Dede Kusdoyo
Drs. H. Agus Rumana, MM
Ir. H. Budiyono, MM
Drs. H. Surahmanto Qomar
Sukardi, M.Pd
Sugiarti, M.Pd

Urutan Kepala Sekolah Ke
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

A. SUSUNAN PANITIA MPLS DAN PAIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sugiarti, M.Pd.
Drs. Mujiyanto,M.Pd
Novi Dwi .I, S.Si.M.Pd.
Munfariddin,S.Kom.MM
Cece Suherman,A.Md
Cecep Rudiana,S.Pd.
Winarti,S.Pd
Dianing Asmarani,S.Pd
Hendarko Ghany.S,S.Pd
Idham Zulkarnain,S.Sn
Maya Jelita Hasibuan,S.Pd
Ruhaeni Rizky, S.Psi
Risma Handayani S.S
Rahmanto S.ST
Siti Anisya
Dian Saputra
M. Resky Ramadhan
Edi supendi
Lilik Dwi Aksono, S.Kom
Ratih Kumala Dewi S.I Kom
Slamet
Warjiyanto, M.Pd
Warnety Friyanti, S.Kom
Aninda Meirawati, S.Ikom
Nuhri, M.Pd.I
Gunawan, S.Ag
Muhammad Rizaq, M.A
Utari Setianingsih, S.Pd
Hero Hernando
Irwan Wahyudi

: Kepala sekolah
: Ketua Pelaksana
: Koord. Instruktur
: Koord.Sarpras
: Sekretaris
: Bendahara
: Sie.Acara 1
: Sie.Acara 2
: Penangung Jawab Kelompok 1
: Penanggung Jawab Kelompok 2
: Penanggung Jawab Kel. 3 &Ins.PAIS
: Penanggung Jawab Kelompok 4
: Penanggung Jawab Kelompok 5
: Sie Dokumentasi / Tim WM
: Sie. Dokumentasi / Tim WM
: Sie.Dokumentasi / Tim WM
: Sie.Dokumentasi / IT/ Tim WM
: Sie Dokumentasi / Tim WM
: Sie Dokumentasi
: Sie.Konsumsi
: Sie.Konsumsi
: Instruktur / Tim WM
: Instruktur / Tim WM
: Instruktur / Tim WM
: Instruktur PAIS
: Instruktur PAIS
: Instruktur PAIS
: Instruktur PAIS
: Pembantu Umum
: Pembantu Umum

B. JADWAL KEGIATAN MPLS& PAIS

FORMULIR
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
SISWA BARU SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1
TAHUN 2021/2022
A. PROFIL SISWA
1. Nama
2. JenisKelamin
3. Urutananak
4. Tempattanggallahir
5. Agama
6. Alamatrumah
7. Asalsekolah
8. RiwayatKesehatan
No
1.
2.
3.

: ……………………………………………………………..
: ……………………………………………………………..
: Anakke……..dari……….bersaudara
: ……………………………………………………………..
: ……………………………………………………………..
: ……………………………………………………………..
: ……………………………………………………………..

Penyakitberatpernah / sedangdiderita

Jenisalergi yang diderita

9. Sebutkanpotensiataubakatsiswa di bidangseni, olahraga, sains, dll
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Sebutkansifat/prilakusiswa yang menonjoldan yang perluditingkatkan
No
1.
2.
3.

Sifat/PrilakuMenonjol

Sifat/prilaku yang perluditingkatkan

B. PROFIL ORANG TUA/WALI*
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data
Nama
Tempat, Tgl-Lahir
Pekerjaan
Pendidikanterakhir
Alamatsaatini
No Telp/HP

Ket: * coret yang tidakperlu

Bapak/Wali*

Ibu/Wali*

…………, …………..………………
TandaTangan Orang Tua/wali

( ________________________ )

DOA SEBELUM BELAJAR

DOA SELESAI BELAJAR

MARS KELUARGA BESAR
YAYASAN MASJID PB. SOEDIRMAN

MATERI 1
Materi
Pemateri
Jabatan :

: Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat
: Muhammad Rizaq,MA
: Kepala Unit Kesehatan Sekolah

USAHA KESEHATAN
SEKOLAH
(UKS S

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas

kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya
sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan
kesehatan di masyarakat.
M

Masalah Kesehatan
1. Bibit penyakit di musnahkan
2. Lingkungan kurang sehat disehatkan
3. Perilaku kurang sehat di ubah

 Sasaran PHBS( Pola Hidup Bersih dan Sehat )
1. Setiap peserta didik
2. Warga sekolah ( Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Komite, dan Orangtua)
3. Masyarakat Lingkungan sekolah ( Penjaga Kantin, Satpam, dan lain-Nya)
 Tahapan PHBS di sekolah :
Tahap Pertama :
Tahapan perilaku minimal yang harus dilakukan dengan mengoptimalkansarana pendukung yang
ada.
Tahap Madya :
Mencakup PHBS tahap pertama , ditambahkan dengan perilaku penggunaan air bersih, cuci
tangan, dan pembuangan sampah.
Tahap Utama :
Menakup PHBS tahap Madya plus terkaitkonsumsi jajan SEHAT ,pemantauan pertumbuhan,
perilakutidak merokok dan NAPZA.
 Indikator PHBS di Sekolah
StrataPratama
1. Memelihara Rambutagar BERSIH dan RAPIH
2. Memakai pakaian yang menutup aurat BERSIH dan RAPIH
3. Menjaga agar kuku selalu dalam kondisi PENDEK dan BERSIH
4. Memakai Sepatu, Kaos Kaki, Ikat Pinggang, Topi, Dasi, Maskerselalu BERSIH dan RAPIH
5. Ber- OLAHRAGA secara TERATUR dan TERUKUR
6. Memberantas JENTIK nyamuk Dengan 3M
Strata Madya
1. Menggunakan JAMBAN yang BERSIH dan SEHAT
2. Selalu menggunkan AIR mengalir, BERSIH dan SUCI
3. Membuang SAMPAH pada tempatnya secara terpilah BASAH, KERING dan
BERBAHAYA
Strata Utama
4. Mengkonsumsi JAJANAN ,MAKANAN, yang SEHAT dan HALAL
5. Menimbang berat BADAN dan Mengukur Tinggi BADAN Secara Teratur”1 kali tiap
bulan“
6. Tinggalkan ROKOK,BERGADANG dan ALKOHOL
7. HINDARKAN diri dari penggunaan NAPZA dan OBAT TERLARANG

MATERI 2
Materi
Pemateri
Jabatan :

: Pengenalan Kurikulum Sekolah Penggerak dan Kurikulum 2013
: Novi Dwi Indarini,S.Si, M.Pd
: Waka Kurikulum

PENGENALAN KURIKULUM
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan penyesuaian kurikulum SMK dalam rangka
mendukung program link and match. Ada lima aspek perubahan yang dibuat untuk memajukan
pendidikan vokasi tersebut.
Pertama, mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi
vokasional, misalnya matematika dan Bahasa Indonesia akan menjadi matematika terapan dan
Bahasa Indonesia terapan. Kedua, magang atau praktik kerja industri (prakerin) minimal satu
semester atau lebih. Ketiga, terdapat mata pelajaran project based learning dan ide kreatif
kewirausahaan selama 3 semester. Keempat, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama
3 semester, misalnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran pilihan marketing.
Terakhir, terdapat co-curricular wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian
masyarakat.
Pada program SMK CoE 2020, kami juga telah memasukkan paket 8+i, sedangkan pada 2021
akan diluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (PK), yakni penyempurnaan SMK CoE dengan
melibatkan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk membina SMK.
SMK Islam PB Soedirman 1 masuk menjadi SMK Pusat Keunggulan berdasarkan Surat
Keputusan Dirjen Vokasi Kemdikbus Ristek RI tentang Penetapan SMK Pelaksana Program SMK
PK Tahun 2021 Tahap II. Seluruh kegiatan di SMK Islam PB Soedirman 1 harus sesuai dengan Link
and Match 8 + i. Link and Match yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, kurikulum disusun
bersama sejalan dengan penguatan aspek softskills, hardskills dan karakter kebekerjaan sesuai
kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek riil dari dunia kerja (PBL)
untuk memastikan hardskills, softskills dan karakter yang kuat. Ketiga, peningkatan jumlah dan
peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. “Tingkatkan secara signifikan
sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian. Keempat, praktik kerja
lapangan/industri minimal satu semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi
kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, bagi guru/instruktur
perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, diadakan
riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan. Kedelapan,
komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Sedangkan huruf “i” adalah berbagai kemungkinan kerja
sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Di antaranya beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi
dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.
Selanjutnya, penerapan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek riil
diimplementasikan untuk mencapai beberapa hal. Di antaranya adalah karakter softskills yang

seimbang sesuai dengan kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri,
praktik kerja lapangan atau magang minimal satu semester, serta industri yang terlibat aktif mulai
dari penyusunan kurikulum, mengajar, magang sampai komitmen penyerapan, dan pengembangan
riset terapan. Tentunya secara berkala, pelaksanaan kurikulum ini akan dievaluasi untuk
menyempurnakan kurikulum di tahun-tahun mendatang.
SMK Islam PB Soedirman 1 memiliki tiga program keahlian, yaitu :
NO
BIDANG KEAHLIAN
PROGRAM KEAHLIAN
1

Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

Teknik Otomotif

2

Seni dan Industri Kreatif

Broadcasting dan Perfilman

3

Seni dan Industri Kreatif

Multimedia ( Animasi )

Struktur Kurikulum dari spektrum kurikulum yang berlaku adalah :

Pembelajaran sinkronus ( tatap muka ) di SMK Islam PB Soedirman 1 dapat dilaksanakan
secara daring ataupun luring. Pembelajaran sinkronus secara daring dilaksanakan dengan
menggunakan zoom meeting yang dilengkapi dengan breakout room masing – masing kelas.
Pembelajaran sinkronus secara luring dilaksanakan dengan Pertemuan Tatap Muka Terbatas,
tentunya dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran sinkronus secara luring
dikhususkan untuk mata pelajaran produktif.
Pembelajaran asinkronus ( tidak tatap muka ) di SMK Islam PB Soedirman 1 dapat
menggunakan Learning Management System ataupun dengan google form. Peserta didik dapat
belajar secara mandiri.
Penilaian yang harus ditempuh oleh peserta didik adalah :
1. Penugasan
2. Ulangan Harian
3. Penilaian Tengah Semester
4. Penilaian Akhir Semester
5. Penilaian Proses
6. Penilaian Produk
7. Penilaian Projek
Seluruh penilaian mempunyai Kriteria Ketuntasan Minimal 80. Jika nilai dibawah 80, peserta didik
diwajibkan untuk mengikuti remedial. Ketika nilai diatas 80, peserta didik diperbolehkan untuk
mengikuti pengayaan.
Peserta didik akan mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi dengan LSP ataupun LSK pada saat
kelas XII semester 6. Peserta didik akan membawa sertifikat kompetensi dari BSNP jika dinyatakan
kompeten.

MATERI 3
Materi
Pemateri
Jabatan:

: Wawasan wiyata mandala
: Munfaridin, S.Kom,MM
: Wakil Humas & Sarpras

Wawasan : Suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata : Pendidikan
Mandala : Tempat atau Wawasan Wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan.
Unsur-unsur wiyata mandala:
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan
Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan
dalam lingkungan sekolah.
Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban
tugas pendidikan (hubungan yang serasi)
Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru.
Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antarwarga.
FASILITAS SEKOLAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
A. LAHAN
SMK Islam PB Soedirman 1 yang berada di bawah Yayasan Masjid (Yasma) PB Soedirman
berdiri di atas lahan ± 7hektar.Lokasi sangat strategis bersebelahan dengan pusat perbelanjaan
modern (mal Cijantung). sejak tahun 1970-an lahan ini sudah diserahkan kepada Yasma PB
Soedirman untuk dikelola dalam bidang keagamaan dan pendidikan. selain SMK Islam PB
Soedirman 1 yang berdiri pada 1970, yayasan ini juga mengelola pendidikan mulai dari TK, SD,
SMP, SMA/SMK, sampai dengan perguruan tinggi (STKIP dan STIE).
B. LAHAN PARKIR
Lahan parkir di lingkungan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman memiliki lahan parkir
mobil berada di lokasi paling depan yang memuat ± 100 mobil dan lahan parkir motor berada di
samping gedung STKIP yang memuat ± 2000 motor
C. FASILITAS KESEHATAN
Layanan kesehatan di Yasma PB. Soedirman terdapat Poliklinik yang letaknya tidak jauh dari
area parkir mobil, tepatnya di samping TK PB. Soedirman , Poliklinik Yasma PB. Soedirman
melayani seluruh warga yayasan yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan tinggi, dan
departemen non pendidikan meliputi layanan kesehatan umum dan poli gigi, selain Poliklinik,
SMK Islam PB. Soedirman 1 juga memiliki UKS yang digunakan sebagai pertolongan pertama
pada kecelakaan warga sekolah sebelum dirujuk ke Poliklinik.
D. FASILITAS IBADAH
Fasilitas ibadah di SMK Islam PB. Soedirman 1 terdapat Masjid PB. Soedirman, letaknya di
tengah area Yayasan sehingga sangat terelihat jelas pada saat memasuki area Yayasan Masjid
Panglima Besar Soedirman, Masjid ini dapat menampung ± 3000 jamaah.

E. RUANG PELAYANAN
Ruang pelayanan non kejuruan terediri dari :
1. Ruang Kepala Sekolah
Ruang kepala sekolah digunakan untuk koordinasi semua warga sekolah dengan kepala
sekolah, menerima tamu dari dinas dan institusi lain, memproses siswa bermasalah, lokasi
ruangan ini berada di depan ruang TU
2. Ruang Tata Usaha : letaknya di belakang lobi utama bersamaan dengan ruang wakil humas
& sarpras, berfungsi untuk pengurusan administrasi seperti : konfirmasi pembayaran,
membuat surat keterangan, legalisir dokumen, pengurusan surat PKL, pengambilan jurnal
PKL, pengambilan seragam, gangguna jaringan, gangguan fasilitas sekolah dll
3. Ruang Wakil Kurikulum dan Ruang Wakil Kesiswaan
Ruang wakil kurikulum dan ruang wakil kesiswaann letaknya bersebelahan dengan ruang TU
dan dapat diakses langsung dari ruang TU yang berfungsi untuk : konfirmasi jadwal,
pengumpulan tugas, konfirmasi guru, proses siswa bermasalah, konfirmasi kehadiran,
penegakaan tata tertib, konsultasi peserta didik, dll
4. Ruang Guru & UKS
Ruang guru digunakan untuk transit guru saat mengajar dan beraktifitas yang berhubungan
dengan pengajaran, didalam ruang guru juga terdapat ruang UKS, letak ruang guru berada di
gedung SMK samping lapanggan basket lantai dasar.
5. Ruang Perpustakaan
Ruang perpustakaan digunakan untuk mencari buku literatur dan referensi pembelajaran,
lokasi ruangan ini berada di sebelah ruang guru yaitu samping lapangan basket
6. Ruang Meeting
Ruang meeting digunakan untuk pertemuan / rapat dalam jumlah maksimal 10 orang dan
penerimaan PPDB, lokasi ruangan ini berada di samping ruang kepala sekolah.
7. Ruang Bimbingan Konseling (BK)
Ruang Bimbingan Konseling berfungsi untuk bimbingan siswa bermasalah, lokasi ruangan
ini berada di samping ruang Editing, dari lobby utama belok kanan.
8. Ruang Lobby Utama
Ruang lobby utama digunakan untuk menerima tamu dari luar, pengecekan suhu dan absen
tamu
9. Ruang Aula
Ruang aula digunakan untuk pertemuan/rapat dalam jumlah antara 30-50, ruangan ini multi
fungsi yaitu sebagai ruang kelas dan ruang pertemuan, terdiri dari 2 (dua) lokasi ruang
pertemuan/rapat yaitu ruang aula SMK yang berada di lantai 2 dan ruang aula gedung A.
Yani yang lokasinya berada di lantai 2 gedung A. Yani.
10. Ruang kelas
Ruang kelas digunakan untuk pembelajarann teori, ruang kelas ini memiliki 9 ruang,
- Lokasi ruang 1 dan 2 berada di gedung A. Yani lantai 3, bersebelahan dengan lab. MM3B
- Lokasi ruang 3-7 berada di gedung A. Yani lantai 2
- Lokasi ruang 8-9 berada di gedung SMK lantai 2

F. RUANG KEJURUAN
1. Ruang Bengkel TKRO
Bengkel TKRO mempunyai 5 bengkel antara lain :
a. Bengkel Engine
Bengkel engine digunakan untuk praktek mesin mobil, lokasinya sebelah lobby A. Yani
lantai dasar
b. Bengkel kelistrikan
Bengkel kelistrikan digunakan untuk praktek tentang kelistrikan mobil, lokasinya sebelah
bengkel engine depan lapangan upacara lantai dasar
c. Bengkel Chasis
Bengkel chasis digunakan untuk praktek tentang chasis mobil, lokasinya sebelah bengkel
kelistrrikan depan lapangan upacara lantai dasar
d. Bengkel Daihatsu
Bengkel daihatsu digunakan untuk praktek service mobil, terdiri dari 4 stall (stall
penerimaan, stall Pemeriksaan, Stall Service dan Stall Finishing, didalam bengkel
daihatsu juga terdapat ruang sparepart yang berisi tentang sparepart mobil, ruang overhoul
yang digunakan untuk service engine mobil dan ruang Customer Service yang digunakan
untuk menerima customer, lokasi nya sebelah bengkel chasis depan lapangan upacara
lantai dasar.
e. Bengkel Yamaha
Bengkel yamaha digunakan untuk kelas khusus yamaha dan service sepeda motor
khususnya yamaha, lokasinya sebelah bengkel daihatsu.
2. RUANG LABORATORIUM MULTIMEDIA
Ruang laboratorium Multimedia terdiri dari 8 laboratorium antara lain :
a. Lab. MM1A
Lab. MM1A digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis grafis, lokasinya
berada di gedung Utama SMK lantai 2
b. Lab. MM2A
Lab. MM2A digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis Office/Simulasi
Digital, lokasinya berada di gedung Utama SMK lt. 2
c. Lab. MM3A
Lab.. MM3A digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis editing, lokasinya
berada di gedung utama SMK lt.2
d. Lab. MM1B
Lab. MM1b digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis grafis, lokasinya
berada di gedung A. Yani Lt. 3
e. Lab. MM2B
Lab. MM2B digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis Office/Simulasi
Digital, lokasinya berada di gedung A. Yani Lt. 3
f. Lab. MM3B
Lab.. MM3A digunakan untuk praktek siswa multimedia berbasis editing, lokasinya
berada di gedung A. Yani Lt. 3
g. Lab. Animassi & Film
Lab. Animasi dan film digunakan untuk kelas industri berbasis animasi dan editing
video, lokasinya di gedung utama SMK lt. 2

h. Lab. Hardware
Lab. Hardware digunakan untuk praktek jaringan dan perakitan komputer, lokasinya
gedung A. Yani lantai dasar.
3. RUANG LABORATORIUM PSPTV (BROADCASTING)
Ruang laboratorium PSPTV (Broadcasting0 terdiri dari 3 laboratorium antara lain :
a. Lab. Editing
Lab. Editing digunakan untuk praktek siswa PSPTV (broadcasting) editing video,
lokasinya di gedung utama SMK lantai dasar.
b. Lab. Studio
Digunakan untuk kegiatan shooting produksi televisi, lokasinya di gedung utama SMK
lantaai dasar.
c. Lab. Animassi & Film
Lab. Animasi dan film digunakan untuk kelas industri berbasis animasi dan editing
video, lokasinya di gedung utama SMK lt. 2

MATERI 4
Materi
Pemateri
Jabatan:

: Pengenalan Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
: Warjiyanto, M.Pd
: Kepala.Program TKRO
Kelas X :
1. Menguasai pengetahuan dasar TKRO
a. Mapel TDO, PDO, Gambar Teknik (memahami,
mengidentifikasi, menerapkan dan menggunakan)
b .Kunjungan industry ke perusahaan2 otomotif (esembling PT.
ADM, Honda, Toyota, Yamaha dll)
2. Servis 10.000 km

Kelas XI
:
1. Menguasai Pengetahuan dan Ketrampilan kejuruan TKRO
a. Mapel PMKR, PSPTKR, PKKR dan PKK (menerapkan dan merawat)
b. Pelaksanaan PKL (bengkel-bengkel mobil dan motor)
2. Servis 20.000 km
Kelas XII
:
1. Menguasai Pengetahuan dan Ketrampilan kejuruan TKRO
a. Mapel PMKR, PSPTKR, PKKR dan PKK (mendiagnosis dan memperbaiki)
b. UJI Kompetensi Daihatsu dan LSP
2. Servis 40.000 km
3. Magang kerja (bengkel-bengkel mobil dan motor)
Alur Penanganan Servis di Bengkel :
1. Penerimaan customer/pelanggan
2. Pelayanan/servis kendaraan
3. Penggantian spare part
4. Pelaporan finishing servis

Orientasi Lulusan TKRO adalah BMW :

Bekerja
1. Industri Otomotif
2. Menjadi Guru SMK
3. Menjadi Periset
4. Bekerja Di Perusahaan Multinasional
5. Teknisi
6. Berwirausaha
7. Bekerja Di Perusahaan Bergengsi
8. Operator Alat Berat
9. Modifikator
10. Jurnalis

Melanjutkan pendidikan
1. Jurusan Anti Mainstream
2. Sama Bagusnya Dengan Jurusan Lain
3. Ilmu Yang Diajarkan Lengkap
4. Kegiatan Kuliahnya Menantang
5. Prospek Kerja Yang Bagus
6. Lulusan Teknik Otomotif Masih Jarang
7. Bekerja Sambil Berkarya Untuk Negeri
8. Kuliahnya Ada Spesialisasi
9. Bisa Juga Freelance
10.
Bisa Mendunia

Rekomendasi jurusan Teknik Kendaraan Ringan bias masuk ke jurusan :
1.
2.
3.
4.
5.

Teknik Otomotif
Teknik Mesin
Teknik Elektro
Teknik Industri
Teknik Alat Berat

Contoh Perguruan tinggi Negeri yang :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universitas Negeri Jakarta (ada Jurusan Otomotif)
Politeknik Negeri Jakarta (Teknik mesin, Alat Berat)
Universitas Gajah Mada (Teknik mesin, Teknik Sepeda motor)
Universitas Negeri Yogyakarta (ada Jurusan Otomotif)
Universitas Negeri Malang (ada Jurusan Otomotif)
Universitas Negeri Padang (ada Jurusan Otomotif)
Universitas Negeri Makassar (ada Jurusan Otomotif)
Universitas Negeri Semarang (ada Jurusan Otomotif)
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (ada Jurusan Otomotif)

Wirausaha
1.
2.
3.

Bengkel servis mesin mobil dan motor
Jasa montir panggilan.
Jasa pengurusan surat kendaraan, kir, cek fisik, mutasi, balik nama, pembayaran pajak
kendaraan
4. Bengkel perbaikan body mobil (body repair).
5. Bengkel cat mobil.
6. Jasa air brush, cutting sticker mobil branding.
7. Jasa salon mobil (poles body).
8. Jasa cuci mobil dan sepeda motor.
9. Bengkel modifikasi mobil dan motor.
10. Jasa pemasangan dan instalasi audio / video sound system mobil.
11. Jasa pemasangan alat sistem pengaman otomotis
12. Jasa usaha sewa carteran pickup dan truk.
13. Jasa rental persewaan mobil.
14. Rental sepeda motor.
15. Jasa buang bongkaran puing sisa proyek bangunan gedung.
16. Jasa antar jemput anak sekolah dan karyawan.
17. Jasa angkutan umum bertrayek.
20. Jasa pemasangan dan servis AC mobil
21. Jasa tambal ban dan isi angin.
22. Jasa vulkanisir ban mobil.
23. Karoseri bak truk dan pick up.
24. Jasa mobil derek.
25. Tukang ahli kunci panggilan.
26. Perusahaan pembiayaan leasing.
27. Jasa gadai kendaraan.
28. Jasa parkir dan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa pemasangan kaca film
30. Jasa event otomotif.
31. Kursus / les private mengemudi mobil.
32. Usaha kursus / lembaga pelatihan ketrampilan montir mobil - motor.
33. Jasa angkutan barang.

Bekerja Jenjang Karier di Bengkel Otomotif
1.
2.
3.
4.

Kepala Bengkel (Servise Advisor)
Kepala mekanik (foreman)
Senior Mekanik (supervisor)
Junior Mekanik

Penggajian Kerja di bidang Otomotif masih menjanjikan inimal sekitar Rp. 4.jt s/d 5 juta belum
termasuk lembur
SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta ini bekerja sama dengan perusahaan PT.Astra Daihatsu
Motor dan PT. Yamaha motor untuk menstandarkan pendidikan disekolah dengan yang dibutuhkan
oleh perusahaan sehingga menerapkan
1. Budaya Industri
2. Kolaborasi Kurikulum sekoalh dan Kurikulum Industri

3. Ketrampilan Berstandar Industri (Uji Kompetensi Industri)

MATERI 5
Materi
Pemateri
Jabatan:

: Pengenalan Kejuruan Multimedia
: Warneti Friyanti,S.Kom
: Kepala.Program Multimedia

MENGENAL SMK JURUSAN MULTIMEDIA DAN
PELUANG KERJANYA
Jurusan Multimedia atau sering juga disebut MM adalah
salah satu dari banyaknya jurusan di SMK. Jurusan
multimedia ini merupakan suatu jurusan SMK di bidang
komputer yang mempelajari tentang penggunaan computer
guna untuk menyajikan data teks, suara, gambar, animasi,
serta video yang dibuat semenarik mungkin dengan toolstools yang sudah tersedia seperti halnya Adobe Photoshop,
CorelDraw, Ilustrator, Adobe After Efect, dan lain-lain. Simak artikel ini jika kalian ingin tahu lebih
jauh mengenai jurusan multimedia di SMK dan bagaimana peluang kerjanya.
Multimedia berdasarkan penggunaannya terdapat 2 macam kategori, yaitu Multimedia
Communication dan Multimedia Content Production. Pengertian dari Multimedia Communication
adalah penggunaan media yang memiliki fungsi mempublikasikan informasi. Media yang digunakan
adalah TV, radio, film, game, musik, entertaiment, tutorial, internet, dan media cetak. Dengan adanya
Multimedia Communication ini akan mempermudah pengguna dalam menyampaikan dan
mendapatkan informasi. Selanjutnya Multimedia Content Production
adalahpenggunaanbeberapa media yang berbedasepertiteks, animasi, audio, video, gambar (grafik)
yang dipadukanuntukmengasilkanproduk multimedia sepertimusik, game, film, entertainment, dll.
Media yang digunakandalam Multimedia Content Production menggunakan media sebagaiberikut :
o Media tulisan (Teks)
o Media Suara (Audio)
o Media Video
o Media Gambar (Grafik)
o Media Animasi
o Media EfekKhusus (Special Effect)
o Media Interaktif (Interactivity)
APA SIH YANG DIPELAJARI ?
BerikutadalahbeberapamatapelajaranMuatanPeminatanKejuruanpadaJurusanMultimedia :
1. DasarBidangKeahlian
o SimulasidanKomunikasi Digital
o Fisika
o Kimia

2. Dasar Program Keahlian
o SistemKomputer
o KomputerdanJaringanDasar
o PemrogramanDasar
o DasarDesainGrafis
3. KompetensiKeahlian (Mata PelajaranProduktif)
o DesainGrafisPercetakan
o Desain Media Interaktif
o Animasi 2D dan 3D
o Teknik Pengolahan Audio dan Video
o Produk Kreatif dan Kewirausahaan

PELUANG KERJA JURUSAN MULTIMEDIA
1. Web Designer
Posisi ini membutuhkan gabungan kemampuan desain dan programming. Desain digunakan
untuk membuat layout website sedangkan kemampuan programming berguna untuk mengcoding website. Web designer juga bertanggung jawab untuk memperbarui konten
dandesain website apabila dibutuhkan.
2. Graphic Designer
Graphic designer atau desainer grafis bertanggung jawab membuat desain untuk keperluan
publikasi di media cetak, website, poster, kemasan produk, serta membuat identitas visual untuk
keperluan branding perusahaan. Alur kerja biasanya dimulai dari brief yang diberikan oleh klien,
creative director, atau account manager, dan desainer grafis akan mengembangkan konsep kreatif
sesuai brief dantujuan yang sudah diberikan. Selain tantangan untuk bisa melahirkan ide-ide
kreatif, desainer grafis jug adituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dengan deadline yang ketat.
3. Animator/Illustrator
Kedua
pekerjaan
ini
sama-sama
membutuhkan
daya
imajinasi
yang
tinggi. Illustrator menggabungkan seni, desain, dan kreativitas untuk menghasilkan gambar
visual orisinil untuk berbagai produk dan media. Biasanya, setiap illustrator memiliki ciri khas
dan gayanya sendiri yang membedakan karya mereka dari illustrator lain.
Lain lagi dengan animator. Pekerjaan ini melibatkan seni membuat gambar bergerak atau animasi
dalam bentuk 2 dimensi (2D) ataupun 3 dimensi (3D). Karya para animator bisa digunakan untuk
film, iklan, video, website, games, dan banyak media lainnya.
4. Interactive Media Designer
Interactive media designer bertanggung jawab untuk membuat desain interaktif yang melibatkan
teks, data, grafis, suara, animasi, danefek visual lainnya. Pekerjaan ini dibutuhkan untuk
membuat website, game, materi pembelajaran online, dan lainnya. Peran ini biasanya mirip
dengan software developer, sehingga tak jarang juga mereka dibutuhkan untuk membuat produk
dengan mengkoding dan mengetes keseluruhan fungsi produk yang dibuat.
5. Game Modeler/Designer
Passion dengan game bisa disalurkan menjadi pilihan karier, salah satunya yaitu dengan
menekuni pekerjaan sebagai game modeler atau game designer. Posisi ini mencakup berbagai
lingkup pekerjaan, seperti aturan, latar, alurcerita, karakter, properti, dan cara bermain game.

MATERI 6
Materi
Pemateri
Jabatan:

: Pengenalan Kejuruan PSPTV
: Aninda Meirawati, S.Ikom
: Kepala.Program PSPTV

PENGENALAN SEPUTAR PROGRAM KEAHLIAN BROADCASTING
SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA

APA SIH BROADCASTING ITU ?
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi, dan maraknya media massa cetak, elektronik,
munculnya radio swasta, televisi swasta, dan bangkitnya
kembali perfilman Indonesia, baik yang bersifat komunitas,
lokal maupun nasional, maka kebutuhan akan tenaga
profesional menengah di bidang teknik broadcasting khususnya radio dan pertelevisian semakin
meningkat. Banyaknya Stasiun Televisi, serta banyaknya Production House yang memproduksi
berbagai macam program televisi dan film, memberikan peluang yang sangat besar untuk
terserapnya siswa lulusan kompetensi keahlian PSPTV ( BROADCASTING)
Dunia siaran memiliki peran besar dalam mendukung terbentuknya civil society Indonesia yang kuat.
Dunia atau media siaran (elektronik dan cetak) memiliki fungsi sebagai pilar ke empat demokrasi.
Selain itu, ia juga merupakan alat penyampai informasi ke dan dari masyarakat kepada khalayak
(mass media) secara efisien dan efektif.
APA SIH YANG DIPELAJARI ?
Untuk mencapai sasaran yang terarah dan pasti pengembangan SMK Broadcast Pertelevisian dan
Perfilman harus terpadu dan terarah. Dengan fokus pembelajarannya adalah meliputi 8 bidang
mata diklat yakni:
1.

Fotografi

2.

Manajemen Produksi

3.

Penulisan Nasakah TV

4.

Videografi (Tata Kamera dan Tata cahaya)

5.

Tata Artistik

6.

Penyutradaraan

7.

Tata Suara dan

8.

Editing

DELAPAN (8) bidang ini adalah pilar bagi peserta didik agar belajar secara maksimal
dibidang broadcast pertelevisian yakni membuat program acara televisi (Drama, Nondrama, dan
News & Sport) bukan membuat pemancar televisi.
Jurusan SMK Broadcast juga menjadi salah satu jurusan SMK yang menjanjikan. Seperti yang kita
sadari sendiri bahwa setiap hari media massa terutama televisi dan radio tumbuh dengan pesatnya.
Bahkan saat ini televisi telah merambah ke dunia maya seeprti adanya saluran televisi streaming.
Dan semua yang dibutuhkan media penyiaran atau televisi tersebut adalah tenaga broadcaster yang
professional. SMK dengan kejurusan yang diajarkan selama tiga tahun akan membentuk tenaga kerja
yang profesional. Dengan kata lain jurusan SMK Broadcasting akan sanagt dibutuhkan pada era
kebebasan pers seperti saat ini. Tidak sampai disitu, lulusan jurusan Broadcasting juga bisa bekerja
di production house yang tidak kalah maraknya seiring banyaknya program televisi.
PROSPEK KERJA SETELAH LULUS
Profesi yang sudah terkenal banget untuk jurusan ini yaitu Penyiar Televisi atau radio. Namun, tidak
selalu harus menjadi Penyiar ya. Karena masih banyak prospek karir untuk kalian yang berada di
Jurusan Broadcasting. Yuk, langsung aja check this out!
1. Sutradara
Kalian bisa banget nih menjadi seorang sutradara, yang tugasnya mengarahkan sebuah film
sesuai dengan skenarionya.
2. NewsAnchor
Lulusan dari Broadcasting juga bisa menjadi pembawa berita siaran pada televisi mengenai
berita yang sedang trending.
3. Videografer dan editor
Dengan keterampilan video dan editing selama kuliah, tentunya bisa diimplementasikan
langsung kedalam bidang pekerjaan seperti videografer atau editor.
4. Script Writer
Jika tidak ingin menjadi penyiar, kalian bisa kok berkontribusi sebagai Script Writer yang
tugasnya menuliskan naskah siaran untuk dibacakan oleh penyiar.
5. Tim Kreatif
Kalian bisa menuangkan seluruh ide dan inovasi kalian agar dapat menarik perhatian atau
minat dari audiens terhadap program yang kalian buat.

MATERI 7
AQIDAH SHAHIHAH
Definisi Aqidah
Kata “aqidah” diambil dari kata dasar “al-aqdu” yaitu ar-rabth (ikatan) al ibraam (pengesaha), alihkam (penguatan), at-tawatstuq (menjadi kokoh dan kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikat dengan
kuat), at- tamaasuk (pengokohan), dan al-itsbaatu (penetapan). Diantaranya juga mempunyai arti alyaqiin (keyakinan), al-jazmu (penetapan).

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk
bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka
kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka
kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu
bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan
kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah : 89)

Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain
Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang
Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1. Tauhid Al- Uluhiyyah (al fatihah ayat 4 dan An-Nas , ayat 3) keesan Allah dalam ibadah,
ibadah hanya Tuhan dan karena itu saja.
2. Tauhid Rububiyyah, Al-Fatihah ayat 2 dan An-Nas, ayat 1) kesatuan Tuhan dalam tindakan,
yaitu iman dan percaya bahwa hanya Allah yang dapat membuat kontrol dan mengatur
semesta
3. Tauhid Al-asma adalah nature dan ke Esaan Tuhan di alam-Nya, adalah untuk percaya bahwa
tidak ada yang mirip dengan Allah, satu, asma dan sifat
Iman di Qadr termasuk tauhid rububiyyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata “Qadr
adalah kekuatan Allah”. Karena, tidak di ragukan lagi, qadar (takdir) termasuk tenaga qudrat
menyeluruh dan kreatif. Selain itu, bernama Qadr adalah rahasia Allah yang tersembunyi.
Tidak ada yang bisa tahu kecuali dia.

MATERI 8
MATERI ADAB ( AKHLAQUL KARIMAH )
POSISI ADAB DALAM ISLAM
Pada masa generasi Thabi'in, ada seorang ulama (cendekiawan) yang sangat luas dan
mendalam keilmuannya. Sampai-sampai oleh para ulama lainnya digelari "Rabi'atur Ra'yi"
(Logika musim semi). Gelar untuk menggambarkan betapa jenius ulama ini.
Praktis, Rabi'atur Ra'yi menjadi tujuan uatama para penuntut ilmu untuk belajar. Tidak
terkecuali Malik bin Anas. Seorang remaja yang kelak akan dikenal sebagai Imam Malik
Rahimahullah, peletak dasar Madzhab Maliki.
Ada momen terpenting, menurut saya, yang perlu kita underline, ketika Malik bin Anas akan
belajar kepada Rabi'atur Ra'yi, yaitu nasehat sang Bunda. "Nak, camkan pesan ibu,
pelajarilah olehmu adab Rabi'atur Ra'yi sebelum kau pelajari ilmunya."
Sebuah pesan singkat, namun sangat mendalam maknanya. Sejatinya, ada pesan lain
yang tersirat dari pesan Bundanya Malik bin Anas, yaitu "Nak, jika kau tak temui adab pada
diri Rabi'atur Ra'yi, maka kau tak perlu buang-buang waktu belajar ilmu kepadanya."
Mengapa? Sungguh, tak akan bermanfaat ilmu setinggi apapun jika tiada adab di
dalamnya. Terlebih bila ilmu setitik nila, plus kehilangan adab.
Allah telah menyindir keras para ahli ilmu (Rabi) Bani Israil yang tiada adab dalam dirinya
dengan perumpamaan seekor keledai yang memikul kitab-kitab dipunggungnya (QS. 62:
5). Keledai tentulah tiada paham untuk apa kitab-kitab yang dipikulnya itu.
Demikianlah, Allah menyindir keras para ahli ilmu yang berjilid-jilid kitab dalam kepalanya,
namun tiada adab tertanam dalam diri dan lisannya. Sia-sia ilmunya. Bahkan, malah
menyeretnya pada kehinaan.

Pantas jika para ulama sepakat, "Kada al-adab qabla al-'ilm" (Posisi adab itu sebelum ilmu).
Syaikh Ibnu Mubarak, seorang ulama yang sangat shalih, berkata, "Thalabtul adab
tsalatsuna sanah wa thalabtul 'ilm 'isyrina sanah" (Aku belajar adab 30 tahun lamanya,
sedang aku belajar ilmu hanya 20 tahun lamanya).
Jernih sekali nasehat Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abu Abdish Shamad, gurunya anakanak Khalifah Harun Al-Rasyid, "Ketahuilah, yang pertama kali harus kamu lakukan dalam
mendidik anak-anak khalifah adalah memperbaiki dirimu sendiri. Karena, sejatinya
paradigma mereka terikat oleh paradigma dirimu. Apa yang mereka pandang baik, adalah
apa-apa yang kau lakukan. Dan, apa yang mereka pandang buruk, adalah apa-apa yang
kau tinggalkan."
Maka, sudahkah konsep adab sebelum ilmu diterapkan di sekolah-sekolah kita? Sudahkah
kita belajar adab sebelum ilmu? Dan, sudahkah kita belajar ilmu kepada guru yang memiliki
adab mulia?
Dalam materi ini akan di batasi hanya sekitar adab adab sehari-hari yang sangat penting
di miliki oleh seseorang / pelajar

A. Adab seorang siswa / anak anak kepada kedua orang
tuanya
Setiap orang yang bertanggung jawab dalam keluarga atau bertanggung jawab atas
tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari merupakan definisi dari orang tua.
Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Dalam berinteraksi dengan
kedua orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut adab.
Berikut ini merupakan adab atau akhlak yang harus diterapkan oleh seorang anak
terhadap kedua orang tua menurut ajaran Islam.
1. Taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah.
Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim. Sedangkan
mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika

mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah. Ada pun cara penolakan atas perintah
maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun agar orang
tua tidak tersinggung atas ucapan kita.
2. Berbakti (birrul walidain) dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.
Birrul walidain berarti berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul
walidain yaitu ‘uququl walidain yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka
kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Jadi, kita
diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua karena rida Allah
terletak pada rida orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.
3. Bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua.
Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan
tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua
perkataan yang jelek meskipun kata yang paling ringan, yakni “ah!” yang berarti desahan
karena bosan atau dongkol. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada
kedua orang tua, sekalipun perbuatan yang paling ringan seperti mengibaskan tangan dan
lain sebagainya.
4. Berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua.
Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah
satu cara yang dapat dilakukan anak kepada kedua orang tua adalah balas budi yakni
berupa doa. Bahkan, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat
yakni dengan mendoakannya.

B. Adab seorang siswa/pelajar kepada guru
"Adab Murid terhadap guru yaitu mendahului memberi salam, tidak banyak berbicara di
depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru, 'Pendapat fulan
berbeda dengan pendapat Anda', tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya
ketika guru di dalam majelis, tidak mengumbar senyum ketika berbicara .

Guru merupakan aspek besar dalam penyebaran ilmu, apalagi jika yang
disebarkan adalah ilmu agama yang mulia ini. Para pewaris nabi begitu julukan

mereka para pemegang kemulian ilmu agama. Tinggi kedudukan mereka di
hadapan Sang Pencipta.
Ketahuilah saudaraku para pengajar agama mulai dari yang
mengajarkan iqra sampai para ulama besar, mereka semua itu ada di pesan
Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Beliau bersabda,

ل يس م نا من ل م ي جل ك ب يرن ا و ي رحم ص غ يرن ا و ي عرف
ل عال م نا ح قه
“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua
dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama” (HR.
Ahmad dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami).
Tersirat dari perkatanya shallahu ‘alaihi wa salam, bahwa mereka para ulama
wajib di perlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik
merupakan kewajiban yang tak boleh dilupakan bagi seorang murid.
Guru kami DR. Umar As-Sufyani Hafidzohullah mengatakan, “Jika seorang murid
berakhlak buruk kepada gurunya maka akan menimbulkan dampak yang buruk
pula, hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya,
atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak buruk.”
Maka seperti adab yang baik kepada seorang guru?

Menghormati guru
Para Salaf, suri tauladan untuk manusia setelahnya telah memberikan contoh
dalam penghormatan terhadap seorang guru. Sahabat Abu Sa’id AlKhudri Radhiallahu ‘anhu berkata,

كنا جلوسا ً في المسجد إذ خرج رسول الله فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا
الطير ال يتكلم أحد منا
“Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas
kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara” (HR.
Bukhari).

Ibnu Abbas seorang sahabat yang ‘alim, mufasir Quran umat ini, seorang dari
Ahli Bait Nabi pernah menuntun tali kendaraan Zaid bin Tsabit alAnshari radhiallahu anhu dan berkata,

هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا
“Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami”.
Berkata Abdurahman bin Harmalah Al Aslami,

ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى
يستأذنه كما يستأذن األمير
“Tidaklah sesorang berani bertanya kepada Said bin Musayyib, sampai dia
meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja”.
Ar-Rabi’ bin Sulaiman berkata,

ُ ي يَ ْن
َّ ب ْال َما َء َوال
ُي َه ْيبَةً لَه
ْ َما َواللَّ ِه
َ اجت َ َرأْتُ أ َ ْن أ َ ْش َر
َّ َظ ُر إِل
ُّ شافِ ِع
“Demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi’i melihatku
karena segan kepadanya”.
Diriwayatkan oleh Al–Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan,

تواضعوا لمن تعلمون منه
“ Tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian”.
Al Imam As Syafi’i berkata,

كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صف ًحا رفيقًا هيبة له لئال يسمع وقعها
“Dulu aku membolak balikkan kertas di depan Malik dengan sangat lembut
karena segan padanya dan supaya dia tak mendengarnya”.
Abu ‘Ubaid Al Qosim bin Salam berkata, “Aku tidak pernah sekalipun mengetuk
pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah berfirman,

َ ُصبَ ُروا َحتَّى ت َ ْخ ُر َج إِلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ َخي ًْرا لَ ُه ْم َواللَّه
ور َر ِحي ٌم
ٌ ُ غف
َ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم

“Kalau sekiranya mereka sabar, sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih
baik untuknya” (QS. Al Hujurat: 5).
Sungguh mulia akhlak mereka para suri tauladan kaum muslimin, tidaklah heran
mengapa mereka menjadi ulama besar di umat ini, sungguh keberkahan ilmu
mereka buah dari akhlak mulia terhadap para gurunya.

Memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru
Adab Duduk
Syaikh Bakr Abu Zaid Rahimahullah di dalam kitabnya Hilyah Tolibil
Ilm mengatakan, “Pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk
bersama syaikhmu, pakailah cara yang baik dalam bertanya dan
mendengarkannya.”
Syaikh Utsaimin mengomentari perkataan ini, “Duduklah dengan duduk yang
beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di
dalam majelis.”
Ibnul Jamaah mengatakan, “Seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang,
tawadhu’, mata tertuju kepada guru, tidak membetangkan kaki, tidak bersandar,
tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk
di tempat yang lebih tinggi juga tidak membelakangi gurunya”.

Adab Berbicara
Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih
baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Imam Abu Hanifah pun jika
berada depan Imam Malik ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya.
Para Sahabat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, muridnya Rasulullah, tidak pernah
kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut, mereka tidak pernah
memotog ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya, bahkan Umar bin
khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di depan
Rasulullah, bahkan di beberapa riwayat, Rasulullah sampai kesulitan mendengar
suara Umar jika berbicara. Di hadist Abi Said al Khudry radhiallahu ‘anhu juga
menjelaskan,

كنا جلوسا ً في المسجد إذ خرج رسول الله فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا
الطير ال يتكلم أحد منا

“Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas
kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara” (HR.
Bukhari).
Sungguh adab tersebut tak terdapatkan di umat manapun.

Adab Bertanya
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

َََ ونَُُئوت ت َ وال َل تل ُْك وك ْر رْن ئكنأ ئ وم هَأ َ وعَُ ئمون
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui” (QS. An Nahl: 43).
Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat ini, dengan
bertanya maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapat
keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab di dalam Islam.
Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan
bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas,
singkat dan padat, juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui
jawabannya.
Di dalam Al-Qur’an terdapat kisah adab yang baik seorang murid terhadap
gurunya, kisah Nabi Musa dan Khidir. Pada saat Nabi Musa ‘alihi salam meminta
Khidir untuk mengajarkannya ilmu,

ً صبْرا
َ ي
َ إِنَّ َك لَ ْن ت َ ْست َ ِطي َع َم ِع
“Khidir menjawab, Sungguh, engkau(musa) tidak akan sanggup sabar
bersamaku” (QS. Al Kahfi: 67).
Nabi Musa, Kaliimullah dengan segenap ketinggian maqomnya di hadapan Allah,
tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir, sampai akhirnya percakapan
berlangsung dan membuahkan hasil dengan sebuah syarat dari Khidir.

ً ِث لَ َك ِم ْنهُ ِذ ْكرا
َ ش ْيءٍ َحتَّى أ ُ ْحد
َ ع ْن
َ فَال ت َ ْسأ َ ْلنِي
“Khidir berkata, jika engkau mengikuti maka janganlah engkau menanyakanku
tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya” (QS. Al Kahfi:70).

Jangan bertanya sampai diizinkan, itulah syarat Khidir kepada Musa. Maka jika
seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya maka jangalah bertanya,
tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Kemudian, doakanlah guru setelah
bertanya seperti ucapan, Barakallahu fiik, atau Jazakallahu khoiron dan lain
lain. Banyak dari kalangan salaf berkata,

ً ما صليت إال ودعيت لوالدي ولمشايخي جميعا
“Tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang
tuaku dan guru guruku semuanya.”

Adab dalam Mendengarkan Pelajaran
Para pembaca, bagaimana rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tapi
tidak didengarkan? Sungguh jengkel dibuatnya hati ini. Maka bagaiamana
perasaan seorang guru jika melihat murid sekaligus lawan bicaranya itu tidak
mendengarkan? Sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya
jengkel.
Agama yang mulia ini tak pernah mengajarkan adab seperti itu, tak didapati di
kalangan salaf adab yang seperti itu. Sudah kita ketahui kisah Nabi Musa yang
berjanji tak mengatakan apa-apa selama belum diizinkan. Juga para sahabat
Rasulullah yang diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka.
Bahkan di riwayatkan Yahya bin Yahya Al Laitsi tak beranjak dari tempat
duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di
tengah pelajaran, yahya mengetahui tujuannya duduk di sebuah majelis adalah
mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya bukan yang lain.
Apa yang akan Yahya bin Yahya katakan jika melihat keadaan para penuntut
ilmu saat ini, jangankan segerombol gajah yang lewat, sedikit suarapun akan
dikejar untuk mengetahuinya seakan tak ada seorang guru di hadapannya, belum
lagi yang sibuk berbicara dengan kawan di sampingnya, atau sibuk
dengan gadgetnya.

Mendoakan guru
Banyak dari kalangan salaf berkata,

ً ما صليت إال ودعيت لوالدي ولمشايخي جميعا

“Tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang
tuaku dan guru guruku semuanya.”

Memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan
guru
Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

كل ابن آدم خطاء و خير الخطائين التوابون
“Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan yang terbaik dari mereka
adalah yang suka bertaubat” (HR. Ahmad)
Para guru bukan malaikat, mereka tetap berbuat kesalahan. Jangan juga mencari
cari kesalahannya, ingatlah firman Allah.

ب أ َ َح ُد ُك ْم أَن يَأ ْ ُك َل لَ ْح َم أ َ ِخي ِه
ُّ ضا أَيُ ِح
َّ َو َال ت َ َج
ً ض ُكم بَ ْع
ُ سوا َو َال يَ ْغتَب بَّ ْع
ُ س
َُم ْيتًا فَ َك ِر ْهت ُ ُموه
“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya” (QS.
Al Hujurot:12).
Allah melarang mencari kesalahan orang lain dan menggibahnya, larangan ini
umum tidak boleh mencari kesalahan siapapun. Bayangkan bagaimana sikap
seseorang jika ia mendengar aib saudara atau kawannya? Bukankah akan
menyebabkan dampak yang buruk akan hubungan mereka? Prasangka buruk
akan mencuat, jarak akan tambah memanjang, keinginan akrab pun tak terbenak
lagi di pikiran.
Lantas, bagaimanakah jika aib para ulama, dan para pengajar kebaikan yang
tersebar? Sungguh manusia pun akan menjauhi mereka, ilmu yang ada pada
mereka seakan tak terlihat, padahal tidaklah lebih di butuhkan oleh manusia
melainkan para pengajar kebaikan yang menuntut hidupnya ke jalan yang benar.
Belum lagi aib-aib dusta yang tersebar tentang mereka.

Sungguh baik para Salaf dalam doanya,

اللهم استر عيب شيخي عني وال تذهب بركة علمه مني
“Ya Allah tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan
ilmuya dari ku.”
Para salaf berkata,

لحوم العلماء مسمومة
“Daging para ulama itu mengandung racun.”
Guru kami DR. Awad Ar-Ruasti Hafidzohullah menjelaskan tentang makna
perkataan ini, “Siapa yang suka berbicara tentang aib para ulama, maka dia
layaknya memakan daging para ulama yang mengandung racun, akan sakit
hatinya, bahkan dapat mematikan hatinya.”
Namun, ini bukan berarti menjadi penghalang untuk berbicara kepada sang guru
atas kesalahannya yang tampak, justru seorang tolabul ‘Ilm harus berbicara
kepada gurunya jika ia melihat kesalahan gurunya. Adab dalam menegur
merekapun perlu diperhatikan mulai dari cara yang sopan dan lembut saat
menegur dan tidak menegurnya di depan orang banyak.

Meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya
Merupakan suatu keharusan seorang penuntut ilmu mengambil ilmu serta akhlak
yang baik dari gurunya. Kamipun mendapati di tempat kami menimba ilmu saat
ini, atau pun di tanah air, para guru, ulama, serta ustad begitu tinggi akhlak
mereka, tak lepas wajahnya menebarkan senyum kepada para murid, sabarnya
mereka dalam memahamkan pelajaran, sabar menjawab pertanyaan para tolibul
ilm yang tak ada habisnya, jika berpapasan di jalan malah mereka yang memulai
untuk bersalaman, sungguh akhlak yang sangat terpuji dari para penerbar
sunnah.
syaikh Ibnu Utsaimin berkata, “Jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah
dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun bila keadaan malah
sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu,
karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak
buruknya, karena tujuan seorang penuntut ilmu duduk di majelis seorang guru
mengambil ilmunya kemudian akhlaknya.”

Sabar dalam membersamainya
Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pernah berbuat dosa, sebaik
apapun agamanya, sebaik apapun amalnya nya, sebanyak apapun ilmunya,
selembut apapun perangainya, tetap ada kekurangannya. Tetap bersabarlah
bersama mereka dan jangan berpaling darinya.
Allah berfirman :

عونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَ َداةِ َو ْال َع ِشي ِ يُ ِريدُونَ َو ْج َههُ َوال
ُ س َك َم َع الَّذِينَ يَ ْد
ْ َوا
َ ص ِب ْر َن ْف
عن
َ ت َ ْع ُد َع ْين
َ َُاك َع ْن ُه ْم ت ُ ِري ُد ِزينَةَ ْال َحيَاةِ ال ُّد ْنيَا َوال ت ُ ِط ْع َم ْن أ َ ْغفَ ْلنَا قَ ْل َبه
ً ِذ ْك ِرنَا َوات َّ َب َع ه ََواهُ َو َكانَ أ َ ْم ُرهُ فُ ُر
طا
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan
perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah
Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah
keadaannya itu melewati batas” (QS.Al Kahfi:28).
Karena tidak ada yang lebih baik kecuali bersama orang orang yang berilmu dan
yang selalu menyeru Allah Azza wa Jalla.
Al Imam As Syafi Rahimahullah mengatakan,

اصبر على مر من الجفا معلم
فإن رسوب العلم في نفراته
“Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru
Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya”
Besar jasa mereka para guru yang telah memberikan ilmunya kepada manusia,
yang kerap menahan amarahnya, yang selalu merasakan perihnya menahan
kesabaran, sungguh tak pantas seorang murid ini melupakan kebaikan gurunya,
dan jangan pernah lupa menyisipkan nama mereka di lantunan doamu. Semoga
Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada guru guru kaum Muslimin.
Semoga kita dapat menjalankan adab adab yang mulia ini.

C. Adab seseorang pelajaar dengan
temannya/sesamanya
Diperlukan rasa saling memahami, saling bersabar dan saling menyayangi agar sebuah
hubungan pertemanan dapat berjalan lama. Sebab tanpa adanya tiga hal tersebut rasanya
sangat sulit mewujudkan sebuah hubungan yang tahan lama. Apalagi kita tahu kan bahwa
setiap orang memiliki pendapat atau pemikiran masing-masing terhadap suatu hal. Kalau
semua orang merasa paling benar, merasa dirinya yang paling penting, atau sifat egois
lainnya, pasti hubungan pertemanan akan cepat berakhir.
Oleh sebab itu, setiap dari kita harus memerhatikan adab-adab dalam berteman, agar
hubungan kita dengan orang lain terasa selalu manis.
Berikut ini adalah adab-adab yang perlu diperhatikan dalam berteman:

1. Mendamaikan jika ada teman yang berselisih
Dalam setiap menjalin hubungan dengan orang lain, tentunya tak luput dari berselisih atau
berbeda pendapat. Perbedaan-perbedaan ini kadang menjadi pemicu munculnya masalah.
Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mendamaikan jika ada
pihak yang berselisih, bukan mendiamkan atau memperkeruh masalah.
“Orang-Orang Beriman Itu Sesungguhnya Bersaudara. Sebab Itu Damaikanlah
(Perbaikilah Hubungan) Antara Kedua Saudaramu Itu Dan Takutlah Terhadap Allah,
Supaya Kamu Mendapat Rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

2.Menolong ketika ia ada kesulitan
Dalam hidup kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Ketika melihat teman sedang
ada yang membutuhkan dan dirasa kita mampu membantunya, maka bantulah ia. Sebab
dengan memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita.
Rasulullah bersabda:

” Allah Akan Slalu Menolong Hambanya Selama Hamba Itu Mau Menolong
Saudaranya” (H.R Muslim)

3. Tidak berkata kasar atau jorok
Karena merasa sudah dekat dengan teman atau sahabat, terkadang kita lupa batasan
hingga tak sadar mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Entah itu kata-kata
kasar yang menyakitkan hati atau kata-kata jorok yang tidak pantas diucapkan. Padahal
Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allāh ‘Azza Wa Jalla Tidak Suka Dengan Perbuatan Keji Dan KataKata Yang Kotor (Kasar).” (HR Ahmad)

4. Menjaga aibnya
Setiap dari kita pasti punya aib kan? Sama juga dengan teman-teman kita, mereka juga
pasti memiliki aib. Terkadang saat sedang marah kita lupa dan kemudian menyebarkan aib
teman kita itu kepada orang lain. Hal ini tidak diperbolehkan, karena menjaga aib orang lain
adalah satu akhlak seorang muslim yang baik.

Rasulullah Bersabda: “Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Niscaya Allah
Akan Menutup Aibnya Di Dunia Dan Kelak Di Akhirat.”
(HR. Muslim No. 2699)
Selain empat hal di atas, Imam al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam
Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 444),
menyampaikan perihal adab berteman, sebagai berikut
Artinya: “Adab berteman, yakni: Menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului
beruluk salam, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat
teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat ketika sedang
berbicara, menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan dan memanggil
dengan nama yang disenangi.”
Semoga kita senantiasa dapat menjaga baik hubungan dengan orang-orang di sekitar
kita.

MATERI 9
WUDHU, TAYAMMUM, SHALAT DAN DZIKIR
A. Wudhu
Wudlu ialah bersuci dengan air mengenai wajah, tangan dan kaki untuk menghilangkan Hadat kecil.
Perintah ber-Wudlu bersamaan dengan datangnya perintah SHALAT.

Rukun wudhu
Rukun adalah komponen komponen amalan wudhu, jika salah satunya tidak ada maka
wudhunya tidak sah. Rukun wudhu ada enam yaitu:
a.
Niat dalam hati (niat adalah pekerjaan hati, tidak perlu diucapkan)
b.
Membasuh wajah 1 x.
c.
Membasuh kedua tangan hingga sikut 1 x
d.
Mengusap kepala 1 x
e.
Membasuh kedua kaki hingga mata kaki 1 x
f.
Tertib, yaitu berurutan

Sunnat-sunnat wudhu
Disamping rukun wudhu yang enam, ada lagi beberapa amalan-amalan wudhu yang sifatnya
sunnah. Jika dikerjakan akan menambah keutamaan wudhu, diantaranya:
a.
Memulai dengan Basmalah
b.
Menggosok gigi
c.
Mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan 3 x
d.
Burkumur sambil menghirup air kehidung 3 x
e.
Menyelang-nyelangi jenggot sewaktu membasuh muka
f.
Menyelang-nyelangi jari jemari kedua tangan dan kaki sewaktu membasuh kedua tangan dan
kaki
g.
Membasuh setiap anggota tiga kal,kecuali kepala dan daun telinga
h.
Mendahulukan anggoata yang yang kanan
i.
Menggosok-gosok setiap basuhan angota wudlu
j.
Menyapu atau mengusap kedua telinga
k.
Memanjangkan cahaya, yaitu melebihkan basuhan anggota wudlu dari batas basuhan yang
diwajibkan
l.
Sederhana dalam menggunakan air
m. Berturut-turut dalam melaksanakannya
n.
Berdo’a sewaktu berwudlu
o.
Berdo’a sesudah wudlu
p.
SHALAT sunnat 2 raka’at sesudah wudlu (SHALAT sunnat wudlu)

Hal-hal yang membatalkan wudhu
Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, jika terjadi hal hal dibawah ini setelah seseorang
berwudhu maka wudhunya batal atau rusak.
a.
Apa yang keluar dari salah satu dua pintu (Qubul dan Dubur), baik yang biasa seperti air
kencing, air besar, angin (kentut) mani, madzi dan atau yang tidak biasa
b.
Tiduk nyenyak hingga tiada kesadaran, kecuali tidur duduk dengan pinggul mengenai lantai
dan tidak bersandar.

c.
d.
e.

Hilang aqal, baik karena gila, pingsan, mabuk atau disebabkan obat sedikit atau banyak,
sebentar atau lama.
Menyentuh kemaluan tanpa ada batas
Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

B. Tayammum
Pengertian tayammum
Tayammumsecara bahasa adalah menyengaja atau bertujuan sedangkan secara istilah syar’i ialah
bersuci dengan tanah atau debu mengenai wajah dan tangan untuk menghilangkan hadats kecil atau
besar, sebagai pengganti wudlu dan mandi syar’iagar dapat melaksankan kewajiban yang
mengharuskannya suci dari hadats, Tayammum disyari’atkan ketika ada sebab-sebab yang
membolehkannya.
Sebab-sebab Tayamum
Orang berhadats kecil maupun besar dibolehkan bertayamum, baik pada waktu
bermukim maupun dalam perjalanan, jika terdapat salah satu sebab-sebab berikut :
1. Jika seseorang tidak menemukan air, atau terdapat air tetapi tiada cukup untuk bersuci,
berdasarkan riwayat dari Hudzaifah r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda:
Dari Hudzaifah ra. Rosulullah saw bersabda : ”Dijadikan tanahnya bumi bagi kami dapat
dipakai bersuci, apabila kami tidak menemukan air” (HR. Muslim)
2. Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit dan ia khawatir jika menggunakan air maka
penyakitnya akan bertambah atau lama sembuh, baik itu diketahui berdasarkan hasil pengalaman
maupun berdasarkan diagnosa dokter.
3. Jika air sangat dingin disertai keyakinan yang kuat bahwa jika menggunakannya, maka akan
menimbulkan bahaya dan dengan syarat dia tidak dapat memanaskan air tersebut walaupun
dengan cara mengupahkan.
4. Jika air berada di sisi seorang, tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatannya
dan hartanya. Misalkan air terhalang oleh binatang buas atau musuh. Maka keadaan seperti ini
sama dengan tidak ada air.
f. Bila seseorang membutuhkan air, baik pada waktu yang mendesak atau pun waktu yang akan
datang sebagai keperluan minuman dirinya maupun orang lain.
g. Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis bila memakainya untuk
berwudhu atau mandi maka hendaklah ia bertayamum.
Syarat-syarat Tayamum
Bertayamum hendaklah dilakukan sesudah tahapan berikut:
1). Sesudah masuk waktu SHALAT,
2). Sesudah berusaha mendapatkan air,
3). Dengan debu (atau sejenisnya) yang suci, dan
4). Menghilangkan najis lebih dahulu.
Rukun Tayamum
Yang diharuskan dalam melaksanakan tayammumialah
keduamenyapu wajah dan menyapu kedua tangan

:

Pertama

niat,

Sunnat-sunnat Tayamum
Bagi yang bertayammum disunnatkan : Membaca basmalah, Meniup kedua telapak
tanganagar tidak ada debu yang berlebihan, Menghadap Qiblat, kemudian berdo’a
sesudah Tayammum

C. Shalat
Pengertian Shalat
SHALAT menurut bahasa artinya Do’a, sedangkan menurut`istilah ialah Ibadah yang terdiri
dari gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat
dan rukun yang telah ditentukan.
Kedudukan SHALAT dalam Islam sbb :
1. Sebagai tiang agama
2. Sebagai pembeda antara kafir`dan Islam
3. Sebagai amalan yang pertama dihisab
4. Wasiat terakhir yang diamanatkan Rosululah kepada`ummatnya
5. Ibadah yang paling terakhir hilang dari agama
Rukun Shalat
Rukun solat adalah komponen SHALAT atau dengan bahasa lain tubuhnya solat. Adapun
rukun-rukun SHALAT semuanya berjumlah 13 diantaranya:
1. Berdiri bagi yang sanggup
2. Menghadap kiblat
3. Niat didalam hati (tidak perlu diucapkan)
4. Takbirotul Ihrom
5. Membaca Al-fatihah
6. Ruku dan tuma`ninah waktu ruku’
7. Ii’tidal dan tuma’ninah waktu i’tidal
8. Sujud dua kali dan tuma’ninah sujud
9. duduk antaara dua sujud dan tuma’ ninah
10. Tahiyyat / Tasyahud akhir
11. Solawat untuk Nabi pada tasyhhud akhir
12. Salam yang pertama (salam yang kekanan)
13. Tartib

D. Dzikir

َا ْست َ ْغفَ َراللَّ َه
ْ َت َ َبا َر ْكت َياذ،س ََل ُم
َِ اْل ْك َر
ام
َّ س ََل ُم َو ِم ْنكال
َّ اللَّ ُه َّمأ َ ْنتَال
ِ ْ اال َج ََل ِل َو
(33 x)ه
َِ َّس ْب َحانَالل
ُ
(33 x)ه
َِ ّْال َح ْمدُ ِلل
(33 x) ر
َُ َاَللَّ ُهأ َ ْكب
ََيءٍ قَدِير
َ لَّاللَّ ُه َو ْحدَ ُه
َ لَإلَ َهإ
َ
ْ و ُه َو َعلَى ُك ِلّش،ُ
َ ولَ ُه ْال َح ْمد،
َ ُلَ ُه ْال ُم ْلك،َُلَش َِري َكلَه
ْ َلَيَ ْنفَعُذ
َ َلَ َمانِعَ ِل َماأ َ ْع
َاال َجدّ ِِم ْن ََك ْال َجد
َ و،ت
َ  َو،طيْت
َ اللَّ ُه َّم
َ لَ ُم ْع ِطي ِل َما َمنَ ْع
3x
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