
 

SMAISGA MALANG – MPLS menjadi kegiatan rutin 
tahunan bagi siswa baru di lingkungan sekolah, baik di 
tingkat dasar, menengah, ataupun atas. Begitu juga 
dari tgl 18-23 Juli kemarin, di SMAISGA (Sekolah 
Menengah Atas Islam Sabilurrosyad Gasek) Malang, 
yang beralamat di Jln. Candi VI C, No. 303, Gasek, 
Karangbesuki, Sukun, Malang, mengadakan kegiatan 
tersebut, kegiatan yang bertajuk “Mengembangkan 
Potensi Karakter Siswa Untuk menguatkan Profil 
Pelajar Pancasila” ini di ikuti oleh hampir 40 siswa/i 
baru dari berbagai daerah, baik dari dalam kota 
maupun luar kota, dalam provinsi maupun luar 
provinsi.  

Kegiatan MPLS 

 Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Muhammad 
Afif Amrullah, S.Hi. M.Pd. selaku kepala sekolah SMA 

Islam 
Sabilurroasya
d Gasek.  

Dalam 
penyampaian
nya, beliau 
mengajak 
“seluruh 
peserta didik 

baru untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-
sungguh dan serius, namun tetap gembira”. Beilau 
juga menyampaikan agar “semua peserta didik 
memposisikan diri sebagai gelas kosong yang siap 
menerima kucuran air (ilmu) dari gurunya” karena hal 
ini menjadi kunci keberhasilan dalam menimba ilmu, 
tuturnya.  

Kegiatan MPLS ini, menjadi pintu awal bagi siswa/i 
baru sekolah di berbagai tingkatnya untuk mengenal 

lingkungan sekolah yang akan mereka tempati. Karena 
itu, di antara kegiatan wajib yang harus diikuti oleh 
mereka adalah mengikuti pembekalan materi 
wawasan wiyata mandala. Salah satu wawasan  
tentang pendidikan, lingkungan dan tempat di mana 
mereka bersekolah.  

Tujuan Kegiatan MPLS 

Tujuannya, mereka benar benar mengenal sedari awal 
gambaran sekolah yang ditempatinya sekarang, hal ini 
menjadi penting demi tercapainya pembelajaran yang 
diinginkan peserta didik baru, yakni pembelajaran 
yang efektif, menyenangkan dan tentunya memberi 
manfaat bagi mereka kedepan.  

Selain kegiatan yang sifatnya serius, mendengarkan 
materi, menulis materi dan tanya jawab, di kegiatan 
MPLS tahun ini, peserta didik baru juga diajak untuk 
mengikuti kegiatan ice breaking, outbond, serta 
kegiatan kegiatan rileks lainnya, disamping ada juga 
kegiatan yang sifatnya uji mental, tentu dalam koridor 
yang dibenarkan. Semua kegiatan yang dilaksanakan 
pada kegiatan MPLS di SMAISGA ini, tidak dilepaskan 
dari nilai nilai pendidikan dan tujuan pembentukan 
karakter profil pelajar pancasila.  

Kegiatan ini ditutup dengan doa dan pesan dari bapak 
Jumhur, selaku Waka Humas. Beliau berharap anak 
anak yang bersekolah di SMAISGA ini, kerasan atau 
betah. Artinya siswa/i yang bersekolah di SMAISGA ini 
bisa nyaman. Nyaman dalam mengikuti semua 
kegiatan yang deprogramkan sekolah, baik akademik 
ataupun non-akademik. Sehingga harapnnya peserta 
didik bisa meraih ilmu sebanyak banyaknya.  

Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya 

belajar, maka kamu harus tahan dengan 

perihnya kebodohan   (Imam Syafi) 
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SMAISGA MALANG - tepat tgl 29 Juli lalu, seluruh 

civitas sekolah SMAISGA baik peserta didik atau 

tenaga pendidik menggemakan sholawat burdah 

secara berjamaah di masjid Nur Ahmad PONPES 

Sabilurrosyad Gasek. Kegiatan yang sudah menjadi 

rutinitas bulanan di sekolah ini menjadi salah satu 

kegiatan yang syarat akan makna. Mengingat tujuan 

diagendakannya kegiatan ini adalah mengajak seluruh 

civitas untuk mencintai dan meningkatkan cinta 

(Mahabbah) kepada beliau kanjeng nabi Muhammad 

SAW. 

ًا  ْه َش ِ ع َشلشعْيه ُِع دشةاعصشلَّىع للَّ عوش ح  َشلشىَّ عصشلَّىع  مشنه
“Siapa saja yang bershalawat kepadaku 

sekali, niscaya Allah bershalawat 
kepadanya sepuluh kali,”  

(HR Muslim). 

Dengan berbagai ekspresi yang ditampakkan oleh 

seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, ada 

yang melantunkan sholawatnya dengan suara yang 

lantang, ada yang lirih, ada yang sambil menggerak-

gerakan badan dan kepalanya, ataupun ekpresi 

lainnya. Kesemua itu menunjukkan betapa semua 

orang yang mengikuti kegiatan tersebut menikmati 

lantunan sholwat burdah karya imam Bushiri ini.  

Keberkahan membaca sholawat 

Dan yang paling penting, berkah sholawat burdah ini, 

disamping menjadi wasilah meningkatnya mahabbah 

kita kepada kanjeng nabi, juga secara tidak langsung 

keberkahan sholawat ini bisa membentuk karakter 

seluruh civitas sekolah sesuai karakternya baginda 

nabi Muhammad SAW. Baik kecerdasannya, 

keamanahannya, kejujurannya, dan kesabarannya. 

Yang semua itu menjadi bekal utama dalam mencari 

ilmu khususnya, dan menjalani kehidupan pada 

umumnya. 

Kegembiraan Para Siswa dan Siswi 

Dan yang tidak kalah seru serta ditunggu-tunggu dari 

kegiatan ini adalah penutupan acara yang diisi dengan 

makan bersama. Sehingga tidak hanya hati atau 

spiritualnya saja yang Kenyang terisi dengan sholwat 

burdah, namun juga perutnya kenyang dengan 

hidangan yang disediakan, apalagi makannya 

bersama-sama. insya Allah SMA Islam Sabilurrosyad 

selalu ada dalam keberkahan.  

Peringatan HUT RI dan 
Tahun Baru Islam 1444 H 

 

Sambutan: Bpk. Najib Irfani ketika membuka kegiatan 
peringatan HUT ke-77 RI dan 1 Muhaaram 1444 H 

SMASIGA MALANG – Pada akhir pekan kemarin, 

sabtu (13/08/22) di Sekolah Islam Sabilurrosyad 

Gasek, terdengar gemuruh tabuhan berbagai alat 

musik kreasi yang diharmonikan dalam satu pentas 

seni. Pentas seni ini merupakan bagian dari Kegiatan 

memperingati HUT ke-77 RI sekaligus peringatan 1 

Muharram 1444 H. Kegiatan yang bertemakan 

“Sempurnakan Keimanan dengan Nasionalisme, Bekali  

Sholawat Burdah Membawa 
Berkah 
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Nasionalisme dengan Keimanan” ini, sengaja diusung 

dengan harapan, acara ini tidak hanya bersifat 

seremonial belaka, melainkan juga mempunyai tujuan 

tumbuhnya jiwa nasionalis yang Islami dan jiwa Islami 

yang nasionalis. 

Dalam sambutannya, Bpk. Najib Irfani M.Pd. 

selaku Waka Kesiswaan dan sekaligus yang bertindak 

sebagai pembuka kegiatan, menyatakan bahwa secara 

historis semangat kemerdekaan dan tahun baru 

hijriah memiliki kesamaan yang sangat erat. Keduanya 

memiliki konteks yang sama yakni dimulainya 

peradaban baru dalam bernegara serta berbangsa, 

juga peradaban baru dalam Islam. Hijrahnya nabi, 

sama halnya dengan hijrahnya bangsa Indonesia dari 

penjajahan menuju bangsa yang merdeka, lebih 

beradab dan lebih berpendidikan. Hal ini ditandai 

dengan proklamasi kemerdekaan yang digaungkan 

bung karno saat itu. 

Alhamdulillah kegiatan ini terselenggara 

dengan baik. Semua tidak bisa lepas dari kerja keras 

semua pihak, utamanya siswa/i anggota OSIS yang 

tergabung dalam  panitia peringatan hari besar negara 

dan Islam. Acara yang dipersiapkan cukup singkat ini, 

tetap mampu disenggarakan dengan lancar dan 

sukses. Dan Alhamdulillah kegiatan ini berlangsung 

sangat meriah. Riuh gemuruh tepuk tangat para 

siswa/I ketika melihat penampilan penampilan yang 

ada, menjadi tanda mereka terlihat sangat menikmati 

kegiatan tersebut. 

Adapaun kegiatan ini diisi dengan lomba 

musikalisasi puisi dan sholawat kreasi. Dua 

perlombaan yang syarat menggambarkan secara 

langsung peringatan dua hari besar yang waktunya 

cukup berdekatan tsb. dalam penampilan musikalisasi 

puisi misalnya, para siswa/i yang terbagi ke dalam 

beberapa kelompok kelas, berhasil memukau para 

penonton. Mereka menampilkan pentas bak para 

penyair-penyair papan atas. Puisi puisi karya para 

sastrawan berhasil mereka sajikan ulang dengan 

gimmick dank gaya khas masing-masing siswa/i 

SMAISGA yang sekaligus para santri ini.  

Perlu diketahui, bahwa peringatan hari-hari 

besar semacam ini menjadi agenda rutin yang 

diselenggarakian SMAISGA. Tidak lain, kegiatan ini 

adalah bagian dari bentuk penghormatan kita 

terhadap hari-hari besar tsb. Hari-hari yang 

mengandung sejarah yang berharga untuk 

direnungkan dan diambil hikmahnya.    

 

BANGSA YANG HEBAT ADALAH 

BANGSA YANG TIDAK MELUPAKAN 

SEJARAHNYA (Ir. SOEKARNO) 
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       Info! Kegiatan Bulan Agustus-September 

- Sholawat Burdah 

- Asesmen Nasional kelas 11 IPA/IPS 

- Pemilihan Ketua OSIS 
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 Upacara Kemerdekaan 

ke-77 Republik Indonesia 

SMAISGA MALANG-Rabu 17 Agustus 2022, lapangan 

parkir Ponpes Sabilurrosayad Gasek Malang, menjadi 

lautan manusia. Hampir semua sudut lapangan 

dipenuhi oleh banyak orang. Semuanya terlihat sangat 

senang dan gembira. Maklum saja, hari itu bertepatan 

dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Hari 

bersejarah bagi warga negara Indonesia. Seperti biasa, 

setiap bertepatan dengan hari kemerdekaan ini, di 

Ponpes Gasek selalu diadakan upacara bendera yang 

langsung dipimpin oleh KH. Marzuqi Mustamar selaku 

pengasuh pondok pesantren. Upacara ini berjalan 

cukup khidmat dan khusu. Meskipun panas terika 

matahari membakar kulit para peserta upacara, 

namun tidak memudarkan semangat mereka untuk 

tetap mengikuti kegiatan upacara dengan tertib 

sampai akhir. 

Upacara bendera yang dilaksanakan di Ponpes Gasek 

ini agak sedikit unik. Pasalnya, disamping 

mengibarkan bendera merah putih, juga mengibarkan 

bendera NU (Nahdhatul Ulama). Alasannya, selain 

sebagai warga negara Indonesia, mereka yang 

mengikuti upacara ini adalah kaum sarungan atau 

kaum santri. Kaum yang punya andil besar dalam 

kemerdekaan RI ini. bahkan sejarah mengatakan 

bahwa di antara para pahlawan yang punya andil 

besar dalam memprakarsai persatuan Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekaligus titik perjuangan awal melawan penjajah 

adalah para kiai.  

Dalam sambutannya, KH. Marzuqi mengajak seluruh 

para peserta upacara untuk benar benar menghargai 

jasa para pahlawan terdahulu. Lebih lanjut, beliau 

menuturkan jika kemerdekaan yang dirasakan saat ini 

adalah kemerdekaan yang harus dibayar mahal oleh 

darah-darahnya para pahlawan dan para ulama 

utamanya.  Hari ini dan seterunya, para santri harus 

berprestasi, punya kontribusi kepada bangsa 

Indonesia. Santri harus mulai mengisi posisi-posisi 

strategis. Santri tidak lagi sebatas ngaji, kalau perlu 

santri juga jadi ilmuwan, teknokrat dll.  

Amanat KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag. 

Selanjutnya beliau juga mengajak para peserta 

upacara untuk benar benar menjaga kedaulatan NKRI. 

Tanpa kedaulatan NKRI, khawatir negara ini akan 

terancam bahkan hancur. KH. Marzuqi berharap lewat 

peran para santri Indonesia bisa Menjadi negara yang 

baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, karena 

dengannya, kita yang tinggal di negara ini bisa 

berkatifitas dan beribadah dengan nyaman dan 

tenang, seperti yang dirasakan saati ini. 

Pada penutupan kegiatan upacara ini, panitia 

menampilkan beberapa santri yang berprestasi baik 

diberbagai bidang. Hal ini dilakukan sebagai bagian 

dari ekspresi syukur para santri juga bagian dari cara 

memotivasi santri-santri lainnya. 
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