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arya sastra tidak hanya berfungsi sebagai 
media bacaan yang menyajikan estetika 
semata. Karya sastra juga bisa berfungsi K

sebagai wahana membangun karakter. Sebab, 
dalam karya sastra ada pesan moral yang 
disampaikan pembuatnya, terlebih dalam karya 
sastra Indonesia. Hal ini disampaikan oleh 
sastrawan Banyumas, Ahmad Tohari di sela-sela 
mengisi acara bertajuk Remaja Indonesia 
Mencintai Sastra dalam rangkaian kegiatan Bulan 
Bahasa yang digelar SMP Al Irsyad Al Islamiyyah, 
24 Oktober 2015.

Menurut Ahmad Tohari karya sastra 
berarti karangan yang mengandung nilai-nilai 
kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. 
Dalam perkembangannya berbentuk karya sastra 
fiksi dan nonfiksi. Bentuk karya sastra fiksi adalah 
prosa, puisi, dan drama. Sedangkan bentuk karya 
sastra nonfiksi adalah biografi, autobiografi, esai, 
dan kritik sastra. "Prosa terbagi menjadi dua jenis. 
Prosa lama seperti hikayat dan dongeng 
sedangkan prosa baru seperti cerpen dan novel," 
kata dia.

Menurut Ahmad Tohari, karena memiliki 
nilai keindahan dan pesan moral, membaca karya 
sastra mampu menyeimbangkan kecerdasan 
intelektual dan emosional. Dalam psikologi, sastra 
mampu menjadi rumah antara intelektual dan 
perasaan, menyeimbangkan otak kanan dan kiri. 
Sastra tidak hanya membuat orang menjadi pintar, 
tetapi juga mengasah perasaan. Karena Orang 
yang pandai, tetapi tidak perasa malah berbahaya. 
"Membaca karya sastra mampu membangun 
kecerdasan emosional. Banyak pemimpin besar di 
berbagai negara sudah menyukai sastra sejak 
remaja. Termasuk Presiden RI yang pertama, 
Soekarno," tambahnya. 

Melihat pentingnya membaca karya sastra 
bagi pembentukan karakter ini, lanjut Tohari, maka 
idealnya para remaja membiasakan membaca 
karya sastra. Sebab kelemahan remaja Indonesia 
saat ini adalah minim membaca karya sastra.

Berdasarkan penelitian, remaja Indonesia 
hingga tingkat SMA rata-rata menyelesaikan kurang 
dari 5 karya sastra jenis novel. Ini jauh bila 
dibandingkan negara-negara maju.

Contoh di Jepang, pelajar setingkat SMA 
telah membaca 25 karya sastra, di Amerika 32, dan 
di Malaysia rata-rata 15. "Karena dinilai penting 
maka di negara-negara maju, membaca karya 
sastra sudah menjadi anjuran bagi siswanya. Mulai 
sekarang maka mulailah membaca sastra," kata 
dia.

Ahmad Tohari juga berbagi tips menjadi 
seorang penulis. Ia mengatakan setiap penulis 
karya sastra tidak ada yang karyanya benar-benar 
orisinal tanpa dipengaruhi pemikiran orang lain. 
Sebab karya sastra muncul dari pengalaman 
pribadi, pengalaman mengamati lingkungan 
sekelilinganya, atau dari kisah dan pengalaman 
orang lain.

Menurut dia syarat bisa menulis adalah 
memiliki pengetahuan yang luas. Maka membaca 
menjadi salah satu pintu untuk bisa menulis sastra. 
Sebab dengan membaca akan menambah 
pengetahuan, mengenal beragam sastra dan 
berbagai jenis tulisan sastra.

"Semasa SMP saya sudah membaca 
semua karya sastra klasik Indonesia. Seperti novel 
Siti Nurbaya karya Marah Roesli, Salah Asuhan 
karya Abdul Muis, Di Bawah Lindungan Kabah 
karya Hamka, dan sebagainya," lanjutnya.

Ia mengatakan pada tahap awal biasanya 
seseorang akan kesulitan dalam menulis. Maka 
bisa dimulai dari membuat teks-teks sederhana,  
walau menulis di HP untuk masa sekarang, 
kemudian  membuat  cerpen, dan menulis novel. 
Menurutnya dalam menulis karya sastra tidak hanya 

memandang 
e s t e t i k a  
namun layak 
d a n  
m e m p u n y a i  
pesan moral. 
(Aqila/Syifa)
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da program terbaru pada tahun ajaran 
2015/2016 di SMP Al-Irsyad.  Kali ini Alebih mengedepankan semangat 

menghafal Alquran dengan membuat kelas 
unggulan yaitu kelas Alquran.  Kelas ini 
diharapkan melahirkan cendekiawan-
cendekiawan muslim yang selalu melantunkan 
ayat-ayat Alquran dalam setiap aspek.  

Menurut wali kelas Alquran putri atau kelas 7 As 
Sami, Ustazah Sarah, kelas Alquran menjadi 
program baru di SMP Al-Irsyad, asal mula 
terbentuknya kelas ini karena melanjutkan 
keberhasilan kelas unggulan dari SD Al-Irsyad 
01 dan SD Al-Irsyad 02 Purwokerto. 

Dikarenakan kelas unggulan berbasis Alquran, 
maka kelas ini pun lebih mengedepankan 
Alquran dan memiliki target hafalan Alquran 
jauh lebih tinggi daripada kelas regular. Target 
per semester adalah satu setengah juz atau per 
level 3 juz. Diharapkan saat lulus SMP Al-Irsyad 
para siswa dapat menyelesaikan 8 juz. 

Kelas Alquran ini dibuka untuk semua siswa. 
Syaratnya memiliki 'simpanan' hafalan Alquran 
minimal 2 juz (juz 30 dan juz 29). Siswa juga 
memiliki nilai rata-rata 9 di kelas 4,5, dan 6. 
Untuk putri, ada 25 orang yang ikut seleksi 
dengan cara menghafal surah Muhammad ayat 
1-19 selama satu minggu. Setelah lolos harus 
melalui sesi wawancara. Dari 25 siswa ini lolos 
15 orang yang masuk ke kelas ini. 

Dalam bulan Agustus kemarin semua siswa 
berhasil menghafalkan 5 surah dalam juz 28 
dan hafalan tertinggi dari kelas putri adalah 
Alisya Liana Lestari yang sudah mencapai 
surah Al-Qomar juz 27.  Terdapat 10 jam 
khusus dalam kelas Alquran ini karena siswa 
lebih ditekankan untuk menghafal Alquran di 
samping pembelajaran mata pelajaran umum 
seperti kelas regular.  Perkembangan hafalan 
ini akan disampaikan kepada pengawas atau 
wali kelas setiap hari, per minggu, per bulan.
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Target hafalan yang diberikan harus tercapai. 
Jika tidak memenuhi target, maka jam 
kepulangan siswa akan ditambah dari pukul 
16.30  sampai 17.00.

Jumlah siswa di kelas ini juga ideal untuk 
pembelajaran. Diharapkan siswa dapat 
menyerap pelajaran lebih mudah. Untuk 
menghilangkan kejenuhan para siswa, 
terdapat acara khusus kelas Alquran setiap 
bulannya yang tidak didapatkan oleh kelas 
regular. Seperti ruangan berkarpet, setiap 
bulan ada outbound, kemah, dan beberapa 
agenda lainnya. "Hal ini bukan untuk 
membedakan kelas unggulan dengan kelas 
regular. Fasilitas ini untuk mengurangi rasa 
lelah sehingga siswa tetap nyaman di kelas 
Alquran sebab siswa di kelas Alquran memiliki 
target dan jadwal lebih padat," kata dia.

Menurut Alisya salah satu murid kelas Alquran, 
belajar di kelas Alquran itu menyenangkan. 
Selain bisa menambah ayat yang sedang 
dihafalkan, juga dapat mengerjakan tugas 
atau PR bersama yang dipantau wali kelas, 
jadi di rumah bisa digunakan untuk beristirahat 
yang cukup. "Meskipun ada tambahan 
pelajaran untuk menghafal Alquran namun 
tetap nyaman. Tetap asik.  Soalnya ada sesi 
mengerjakan PR bersama sehingga di rumah 
masih ada waktu santai dan istirahat," 
lanjutnya.
 
Ia menuturkan setiap harinya pulang pukul 
16.00. Karena jam sesi ke 3-3 digunakan untuk 
setoran hafalan Alquran. Sedangkan jam sesi 
3-4 untuk  mengerjakan PR bersama. Sampai 
saat ini ada 28 siswa yang ikut kelas Alquran. 
Jumlah ini terbagi 15 siswa putri dan 13 siswa 
putra. Kelas putra dan putri dibimbing secara 
terpisah. (shaniza/fadhila)



iap 22 Desember diperingati sebagai Hari 
Ibu. Penetapan Hari Ibu secara nasional Tini dimulai sejak tahun 1959. Semenjak 

Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 
Nomor 316 tahun 1959, ditetapkan tanggal 22 
Desember sebagai Hari Ibu dan dirayakan 
secara nasional. 

Pada awalnya peringatan Hari Ibu 
adalah untuk mengenang semangat dan 
perjuangan para perempuan dalam upaya 
perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang 
tercermin menjadi semangat kaum perempuan 
dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan 
bekerja bersama. Ibu adalah perwujudan kasih 
sayang. Mendampingi dan mendidik anak-
anaknya sejak dalam kandungan hingga 
beranjak dewasa.

Ditanya soal Hari Ibu beragam cara 
dilakukan oleh siswa SMP Al Irsyad, bukan 
memperingatinya, tetapi lebih semacam 
memberikan perhatian khusus kepada ibu. 
Kebanyakkan dari mereka memberikan kado 
kecil, ikut membantu pekerjaan rumah, 
menyanjung ibunya di hari itu, dan berbagai 
kegiatan yang lainnya. Kado itu biasanya dibeli 
dengan cara menyisihkan uang jajan selama 
beberapa hari. "Tentu ini sangat kecil dibanding 
kasing sayang seorang ibu. Sampai kapan pun 
kita tidak bisa membalasnya. Kasih sayang 
mereka sepanjang waktu. Saat lelah atau saat 
sakit tidak pernah berkurang kasih sayangnya," 
kata mereka.

Beberapa siswa lainnya biasanya 
memilih bangun lebih pagi dan membantu 
menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti 
membantu memasak di pagi hari atau 
memberikan kejutan kreasi masakannya. 
 Jika mendefinisikan makna Hari Ibu, 
dari sebagian besar siswa muncul pendapat 
yang menyenangkan tentang ibu. Seperti ibu 
yang selalu menyanyangi kita lebih dari apapun 

bak malaikat tanpa sayap yang selalu di 
sisi kita. Ibu yang selalu mencari jalan 
keluar dari segala masalah seperti 
penopang tubuh kita ke jalan yang lurus. 
Ibu yang menghangatkan dalam suasana 
dingin dan tempat kembalinya kita dalam 
pelukannya yang menghangatkan.

Sebagai seorang anak, pastilah 
tak urung dari kesalahan-kesalahan yang 
diperbuat terhadap ibu maupun ayah. Ada 
kalanya beberapa siswa menyatakan 
kh i la f .  Ada yang tanpa sengaja  
membentaknya, mengeluh tanpa melihat 
keadaan, menyuruh-nyuruh, memasang 
wajah cemberut di hadapannya, tidak 
membantu setiap pekerjaan rumah, tidak 
menuru t  t e rhadap  pe r in tah  dan  
nasihatnya. Namun, semua siswa 
menyatakan menyesal atas kesalahan 
tersebut.  

Meski pada Hari Ibu ada yang 
merayakan dan ada yang tidak, tetapi 
semua siswa sepakat. Menyayangi ibu tiap 
waktu. Berbakti tiap saat. Memaknai Hari 
Ibu adalah sdtiap hari.(shanzita/izzah)

Memaknai Hari Ibu

  Siapa ibunda Fatimahtuzzahra binti Muhammad?
Kirim jawabanmu, caranya: ketik : (Nama)  (Jawaban) 

kirim ke nomor HP. wali kelas masing-masing, paling lambat 31 Desember 2015
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Tambah Minat Baca
Koleksi Buku
Lengkapi

erpustakaan Al Izdihar SMP Al 
Irsyad Al Islamiyah Purwokerto Pterus berbenah. Bukan hanya 

menambah koleksi buku, mendorong 
minat baca siswa juga terus 
dilakukan.

Sampai saat ini Perpustakaan Al 
Izdihar memiliki 2.871 judul buku 
dengan 6.663 eksemplar. Jumlah 
buku yang banyak ini akan sia-sia bila 
minat baca siswa rendah.

Pustakawan Al Izdihar, Ustadzah 
Nova mengatakan, memiliki 2.871 
judul buku sudah  terbilang banyak, 
trtapi masih belum bisa disebut 
lengkap. Masih perlu menambah 
koleksi buku guna meningkatkan 
minat baca siswa. Apalagi, tiap tahun 
i l m u  p e n g e t a h u a n  t e r u s  
berkembang. Buku-buku baru 
dilahirkan. 

"Masih terus menambah koleksi 
buku, agar lengkap. Bila koleksi 
lengkap harapannya kebutuhan 
siswa terhadap bacaan akan 
t e r p e n u h i .  M i n a t  b a c a  p u n  
meningkat," kata dia. Menurutnya 
perpustakaan menjadi jaminan 
pendidikan. Kebiasaan membaca di 
seko lah d iharapkan menjad i  
kebiasaan saat dewasa. "Kita ingin 
perpustakaan menjadi salah satu ciri 
SMP Al Irsyad," kata Nova.

Sampai saat ini, lanjut Nova 
perpustakaan menjadi salah satu 
tujuan siswa mengisi waktu luang 
saat istirahat. Siswa ada yang 
sekadar membaca atau pun 
meminjam buku untuk dibawa 
pulang. Buku yang paling banyak 
diminati adalah karya sastra seperti 
novel dan kumpulan cerpen.  

Menurut dia, dari segi kunjungan siswa sudah 
menggembirakan namun masih ada beberapa yang 
harus dievaluasi, antara lain dari sisi tata tertib 
maupun koleksi buku. 

Sampai saat ini kerap ditemukan siswa yang 
melanggar tata tertib, seperti mengembalikan buku 
tidak tepat waktu, enggan membayar denda, dan 
terkadang masih ditemukan siswa makan di dalam 
perpustakaan. Evaluasi lainnya, menurut Nova 
adalah tenaga pengelola. Sampai saat ini baru satu 
orang. Padahal tiap hari harus melayani banyak 
pengunjung. Seiring bertambahnya koleksi buku dan 
jumlah siswa, ke depan, perpustakaan juga perlu 
diperluas. 

Sedangkan untuk kelebihannya, saat ini buku fiksi 
dan buku pengetahuan popular sudah cukup 
memadai. Perpustakaan juga kerap digunakan 
sebagai sarana membaca, pembelajaran, kegiatan 
ekskul, KKG, dan pembinaan lomba.  Perpustakaan 
Al Izdihar berdiri sejak tahun 1977. Tiap hari melayani 
siswa mulai pukul 07.00-14.30, hari Sabtu hanya 
setengah hari.  

Untuk meminjam buku di Perpustakaan sebaiknya 
mengisi presensi terlebih dahulu di komputer yang 
sudah disediakan.  Salah satu siswa kelas 7 di SMP 
Al Irsyad Al Islamiyyah, Nasywa, berharap agar 
perpustakaan bisa selalu bersih sehingga nyaman 
saat kita membaca. Koleksinya saat ini sudah cukup 
banyak, namun perlu terus di tambah. Menurutnya 
buku-buku yang terdapat di perpustakaan juga 
menarik untuk dibaca. Buku-buku yang paling dia 
minati adalah buku karya fiksi. Seperti novel atau 
komik, masing masing mempunyai penggemarnya. 
(Aqila/Fadhila)
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Saat-saat itu begitu menenangkan. Tenang, 
damai, sejuk sekali rasanya. Angin berhembus 
dari barat menerbangkan ujung hijab yang 
digunakannya. Senyum terukir manis di 
bibirnya. Menurutnya, seperti ini saja sudah 
cukup. 

"Mama...." 
Altsa, Mama Keika, mengalihkan 

pandangannya ke kanan. Di sana, anaknya 
menatapnya dengan mata berbinar-binar 
seraya menunjukkan sebuah gambar di buku 
gambarnya.

"Keika..., ada apa, Nak?" Mama 
menyejajarkan tingginya dengan Keika. 

"Ma, gambar Kei bagus gak?" Keika 
menunjukkan gambarnya. Gambar taman 
sederhana di buku gambarnya.

"Bagus, Keika pintar, ya!" Mama 
tersenyum.

"Beneran, Ma? Kalau gitu, Kei mau 
nggambar lagi ya, Ma!" ujar Keika senang dan 
segera berlari masuk ke dalam rumah. 

Mama tersenyum lagi. Seakan-akan tidak akan 
pernah lelah tersenyum. Mama bersyukur 
karena Allah telah memberinya malaikat 
kecilnya, Keika. Mama pun kembali berdiri dan 
duduk di kursi teras rumahnya. Mama Keika 
harus mengurus Keika sendiri karena suaminya 
telah meninggal semenjak Keika masih dalam 
kandungannya. Hari itu adalah hari yang begitu 
pedih. Tapi tak mengapa, Mama meyakini 
bahwa itu adalah takdir Allah yang tidak bisa 
diubah. Mama tidak ingin larut dalam 
kesedihan. Maka, dia menerimanya dengan 
lapang dada.

Hari ini adalah hari Senin awal semester dua. 
Keika harus masuk sekolah, kelas tiga SD. 
Seperti biasa, Keika diantar oleh Om Ryan, 
kakak Altsa. Mama Keika tidak bisa mengantar 
Keika. Bukan, bukan karena Mamam Keika 
tidak sayang pada Keika. Tapi karenan Mama 
juga harus bekerja. Sungguh, Mama sangat 
ingin mengantar Keika. Tapi apa daya? 
Keadaan tidak mendukungnya.

SAYANG ITU APA, MAMA???
Matahari sudah mulai berpindah ke arah 
barat, Mama Keika segera bersiap-siap 
untuk pulang dan segera menemui malaikat 
kecilnya. Dilihatnya Keika sedang duduk di 
sofa dan menggambar dengan serius.

"Assalamualaikum," Mama Keika 
tersenyum ketika Keika mengalihkan 
pandangannya dari buku gambarnya. 
Anehnya, Keika hanya diam dan kembali 
menggambar. Mama Keika mengerutkan 
dahinya. 

"Keika menggambar apa?" Mama 
Keika menghampiri Keika yang hanya diam. 
Lagi-lagi Keika tidak menjawab. Hal itu 
membuat Mama Keika semakin heran. 
Akhirnya Mama menjauh sementara dari 
Keika dan masuk ke kamarnya untuk 
berganti baju.

Sekarang sudah pukul 22.00 dan 
Keika belum berbicara sepatah kata pun 
kepada Mama. Ini bukan hanya membuat 
Mama heran, tetapi membuatnya resah 
juga.

"Tidur yuk, Nak!" Mama mengajak 
Keika untuk segera tidur dan hanya dibalas 
dengan anggukan Keika.

"Keika mau dibacain dongeng?" 
tawar Mama ketika sudah sampai di kamar. 
Keika mengangguk kecil. Mama menghela 
napas karena Keika tetap tidak mau 
berbicara padanya dan Mama pun mulai 
membacakan dongengnya.

" M a … , "  K e i k a  m e m o t o n g  
p e r k a t a a n  M a m a  y a n g  s e d a n g  
membacakannya dongeng.

"Ada apa?" Mama tersenyum 
karena akhirnya Keika berbicara padanya.

"Sayang itu apa, Mama?" Keika 
menoleh ke arah Mama. Matanya berair. 
Hati Mama teriris ketika melihatnya.

"Sayang itu artinya sangat luas. 
Sayang itu sulit dikatakan lewat kata-kata, 
Kei. Karena… sayang itu bukan hanya 
ucapan biasa. Tapi...itu...adalah kata-kata 
hati yang sangat berarti. Manusia tidak dapat 
hidup tanpa kasih sayang. Sayang adalah 
kata yang sangat berarti Keika..." jawab 
Mama seraya mengusap kepala Keika 
penuh sayang dan menyadari mungkin 
jawabannya belum dimengerti Keika.

     (Bersambung hlm.7)

Ad DzikrAd Dzikr
Kuis



7

Semangat Baru Ketua Osis

SMP Al Irsyad
abtu pagi (14/11) suasana di SMP Al Irsyad 
terasa berbeda. Biasanya murid-murid Sakan mengisi pagi mereka dengan 

ekstrakurikuler ataupun pelajaran, tetapi kali ini 
para siswa berkumpul di halaman. Mereka 
duduk rapi dan di hadapannya sudah ada enam 
orang siswa berdiri. Tiga orang siswa putra dan 
tiga orang siswa putri. Keenam orang siswa ini 
peserta orasi. Mereka sedang berlaga menjadi 
calon ketua OSIS. Yah, pagi itu siswa SMP Al 
Irsyad sedang menggelar pesta demokrasi. 
Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS 
2015/2016.

Calon ketua dan wakil terdiri dari tiga orang calon 
putra dan tiga orang calon putri yang 
direkomendasikan wali kelas mereka dan 
berhasil lulus seleksi di depan wali kelas dan tim 
biah  Islamiyyah sekolah.

Tiap calon ketua OSIS memaparkan visi dan 
misinya masing-masing. Dengan percaya diri 
mereka tampak berbakat dan memiliki jiwa 
kepemimpinan yang bagus. Mereka berorasi di 
tengah halaman yang dikelilingi oleh siswa-siswi 
yang tampak antusias mendengarkan. Berbagai 
program ditawarkan secara langsung. Semua 
program yang ditawarkan bagus-bagus. Intinya 
untuk memajukan kegiatan kesiswaan di SMP Al 
Irsyad.

Acara orasi ini berlangsung kurang lebih satu 
jam, dari pukul 07.00 - 08.10 WIB dengan 
pembawa acara Ketua OSIS dan perwakilan 
Wakil Ketua OSIS tahun lalu.

Prosesi pemilihan ketua OSIS ini tidak 
hanya sehari. Sehari sebelumnya, pada 
Jumat (13/11) telah diadakan dukungan 
dari masing-masing  tim sukses dari 
calon yang mereka usung untuk memilih 
calon dan meminta agar para siswa 
memilih dengan bijak tanpa golput.

Acara tak berlangsung lama dan para 
siswa kembali menuju kelas dan tempat 
ekskul. Adapupun penghitungan suara 
dilakukan hari itu juga dan akan 
diumumkan saat upacara hari Senin 
besoknya. 

Senin (16/11) pukul 08.30 WIB, Wakil 
Kepala Sekolah, Ustadz Mustamim 
mengumumkan hasil perolehan suara 
dari para calon ketua OSIS. Perolehan 
suara terbanyak dari calon putra 
didapatkan oleh Fatwa Dewa Surya 
dengan 176 suara. Untuk calon putri 
adalah Sekar Arum Nurushifa dengan 
168 suara. 

Ketua OSIS terbaru bersama pengurus 
OSIS yang terpilih lainnya pada hari 
Sabtu dan Minggu tanggal 20 - 21 
November 2015 menerima pembinaan 
dari sekolah dalam LDK (Latihan Dasar 
Kepemimpinan) dengan materi sekitar 
manajemen, keorganisasian, dan public 
speaking yang menghadirkan pemateri 
para guru SMP Al Irsyad dan Kak Imung, 
pendongeng nasional. 

Selamat kepada  Pengurus OSIS 
terbaru SMP Al-Irsyad Purwokerto 
2015/2016, terus mengedepankan 
sekolah ini dengan program terbaru 
yang lebih hebat. (shanzita)

Sayang…............................................... (Sambungan hlm  6) "Berapa banyak malam yang dihabiskan untuk 
"Apa Mama sayang Kei?" Hati Mama serasa diremas kuat- menghitung bintang dilangit? Selama itulah Mama 
kuat ketika Keika bertanya seperti itu. akan sayang kepada Kei," Mama merengkuh Keika 
"Mama sangat... sayang pada Kei. Tidak bisa diperkirakan dalam pelukannya. Mama menangis dalam diam. 
rasa sayang Mama seberapa besar," Mama kembali Dirinya tidak pernah berpikir mengapa Keika 
tersenyum. Matanya pun ikut berair. bertanya seperti ini. Apakah Keika merasa tidak 
"Sampai kapan Mama akan sayang sama Kei?" Mama mendapat kasih sayang? Mama menyesal karena 
tertegun mendengarnya. Apa Keika merasa dirinya tidak itu. Sungguh, sebenarnya Mama sangat sayang 
sayang kepadanya? kepada Keika. SANGAT. (FadhilaIzzah)



u a s a n a  S M P A l  
Irsyad Al Islamiyah, 
Senin (21/11) sore S

s u d a h  m u l a i  s e p i .  
Sebagian besar siswa 
sudah pulang. Namun,  
dari ruangan di ujung 
tangga lantai tiga SMP Al 
Irsyad terdengar lantunan 
ayat suci Alquran. Belasan 

siswa  dengan khidmat membaca Alquran. Dua 
ustazah terlihat mendampingi siswa tersebut.

Setelah 45 menit menghafal Alquran beberapa 
siswa mulai keluar ruangan. Tandanya mereka 
telah menyelesaikan hafalan Alquran yang 
ditugaskan hari itu. Di antara siswa tersebut 
terlihat gadis remaja berkaca mata,  bertubuh 
tinggi, dan berkulit putih. Saat ditemui temui, dia 
tersenyum ramah. Gadis remaja ini adalah 
Alisya Liana Lestari dari kelas Alquran putri, 
kelas 7 As Sammi.

Alisya adalah seorang penghafal muda dari 
kelas Alquran putri SMP Al Irsyad Al Islamiyyah 
Purwokerto. Gadis yang berusia 12 tahun ini 
telah menghafal lebih dari tiga juz Alquran dan 
tengah menginjak juz keempat. Tiga juz itu 
meliputi juz 30 hingga juz 27.

Sejak SD Alisya memang sudah suka 
membaca Alquran. Di SD Al Irsyad Al 
Islamiyyah 02 dia memang sudah hafal tiga juz. 
Dan di SMP belum genap setengah tahun 
sudah hampir hafal 1 juz. Dia hafidzoh dengan 
hafalan tertinggi di kelas Al Quran yaitu Surat Al 
Qomar di juz 27. Bagi Alisya menghafal Alquran 
itu menyenangkan. "Motivasiku, sih simpel aja. 
Pengin lebih banyak menghafal Alquran," kata 
dia

Alisya lahir di Banyumas, 20 Februari tahun 
2003, dan lulus dari SD Al Irsyad Al Islamiyyah 
02 Purwokerto tahun 2015. Alisya tergolong 
pandai. Ia sering menduduki peringkat 5 besar 
ketika SD. Ia juga memyumbangkan piala di SD 
Al Irsyad 02 dari memenangkan beberapa kali 
lomba tahfiz. Sampai Desember ini, Alisya 
sudah sampai QS Al Fath, berarti dalam satu 
s e m e s t e r  s u d a h  m e n c a p a i  2 , 5  
juz.(Hafsa/Diani/Alif)

Hafal AlquranHafal Alquran Belajar & BerpuasaBelajar & Berpuasa
elain tekun belajar, dua 
orang siswa 7F, juga 
rajin menjalankan puasa S

Daud, puasa selang-seling. 
Kedua siswa tersebut adalah 
Bagus Nur Filio, dan Adiyat.

Dalam berpuasa Daud 
terkadang mereka lupa untuk 
sahur, tetapi tetap teguh menjalankan puasa 
sunah tersebut. Teman-temannya pun baik dan 
paham, jarang sekali ada yang menggoda.
         
Bagus Nur Filio, lebih akrab dipanggil Bagus 
memulai puasa Daud sejak lebaran kemarin 
(Agustus 2015) bersama seluruh anggota 
keluargannya, orang tua dan kedua kakak laki-
lakinya. Ide awalnya dari ayah, M. Nuryadi, 
seorang wirausahawan. Mereka selalu sahur 
bersama. "Memang awalnya berat, tapi sudah 
biasa," kata Bagus.

Menurutnya, godaan yang dirasakan hanya saat 
jam berolah raga. Terkadang capek dan panas 
d i tambah mel ihat  teman-teman ja jan.  
Motivasinya berpuasa untuk terus mendekatkan 
diri kepada Allah.  "Ingin mendekatkan diri kepada 
Allah dan akan puasa terus semampunya," kata 
dia

Sedangkan Adiyat yang biasa dipanggil Aan oleh 
teman-temanya ini, berasal dari Majenang, puasa 
daud sejak kelas 6 SD. Di Purwokerto ini, bungsu 
dari empat bersaudara ini memilih tinggal di 
asrama. Bagi dia berpuasa untuk berlatih 
menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri 
kepada Allah. 

Berbeda dengan Bagus, hanya Aan yang 
berpuasa di keluarganya. Meski demikian dia 
mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya, 
Helmi Bhustami yang anggota DPRD Cilacap ini. 
Saat diwawancarai, tampak kedua anak ini 
memiliki sikap yang tenang, dewasa, dan alim. 
(Diani)

Ingin Lebih BanyakIngin Lebih Banyak
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