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SANTRI HAPAL KITAB
KUNING, GUBID BERI
PENGHARGAAN
Tanjung Lubuk Ogan Ilir Kurikulum Pondok Pesantren AlIttifaqiah terdiri dari : pertama
kurikulum Pondok dengan kitanya
kuning sebagai buku pokok (berijazah
pondok), kedua kurikulum Madrasah
Negeri dengan mengikuti Ujian
Negeri (berijazah Negeri).
Bila
kembali
pada
pengertian
kurikulum, sebagaimana tertuang
dalam undang-undang No. 2 Tahun
1089 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yaitu seperangkat rencana
dan
pengaturan
mengenai
isi,
maupun bahan-bahan kajian dan
pelajaran, serta penyampaian dan
penilaian.
MTs Al-Ittifaqiah sendiri memiliki
program target santri menghapal,
selain Al-Qur’an juga menghapal
Kitab Kuning.

mts.ittifaqiah

Menghapal Kitab Kuning ini
memiliki target tersendiri khusus
untuk kelas Excellent Kitab Kuning
yakni selama 1 bulan penuh terhitung
dari akhir Juli – akhir Agustus 2021.
Alhamdullilah ada 10 orang anakanak santri kelas VIII MTs Al Ittifaqiah
Putri yang sudah hapal Matan
Jurumiyah
dan
diberi
Piagam
penghargaan oleh guru pembimbing
Ustzah Idaila Safitri, S.Pd.
Seperti yang telah Ustazah Ida
Ila Safitri, S.Pd sampaikan diatas,
“Kami
selaku
pembimbing
dan
pengajar
Kitab
Kuning
untuk
mendapatkan Santri yang benarbenar
Mutqin
(diluar
kepala)
hapalannya membutuhkan waktu
kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah
dapatlah mereka 10 orang santri
yang dinobatkan sebagai Santri
Penghapal Kitab Kuning tercepat dan
terbaik karena sering mengulang
hapalan
(Taqrir)
dan
lancar”,
jelasnya.
Ustazah Evi Erianti, M.Pd selalu
Kepala
Madrasah
mengatakan,
“Apresiasi ini diberikan oleh guru
bidang studi yang bersangkutan,
harapannya
semoga
menambah
motivasi anak-anak yang lain untuk
bisa
menghafal
kitab
kuning
kedepannya
nanti”,
harapnya,
(20/09).
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- Kabar MTs Al-Ittifaqiah -

WORKSHOP,
PERSIAPAN
AKREDITASI
INDRALAYA - Persiapan akreditasi,
Madrasah Tsanawiyah mengadakan Kegiatan
workshop yang dilaksanakan di Mess Ibnu
Rusyd lantai II, Jum’at (17/09). Acara yang
dihadiri langsung oleh Pengawas Penjamin
Mutu Madrasah Ustdz Mabsud, M.Pd bersama
Kepala Madrasah Evi Erianti, M.Pd ikut hadir

LAGI, SANTRI LOLOS
3 BESAR KSM
TINGKAT PROVINSI

Waka I Bagian Kurikulum Madrasah tak
lupa juga memberikan ungkapan rasa
bahagianya dan mengatakan, “Barokallah

Wakamad I Ely Syawalia, S.Pd.I Wakamad II
Indah Pratiwi, S.Pd.I Wakamad III Darsi
Ahmadan, Lc dan seluruh peserta Pelatihan
Akreditasi.

untuk anak-anak yang sejauh ini sudah

Kegiatan Workshop pada dasarnya

berusaha keras dan lolos KSM Provinsi,

bertujuan untuk memberikan informasi dan

semoga semakin menebar manfaat. Dan

juga pengetahuan kepada para pesertanya,

menoreh Juara 3, Juara Harapan 1 dan 1 orang

bagi ananda yang belum lolos Provinsi, masih

sesuai dengan bidang keahlian profesi melalui

belum lolos pada Kompetisi Sains Madrasah (KSM)

banyak

bentuk pelatihan, kegitatan ini bertema

2021 Tingkat Provinsi yang telah diselenggarakan

nantinya. Jangan patah semangat ya nak,

KEMENAG sejak Tanggal 18-20 September 2021

yang terpenting kamu sudah berjuang keras.

kemarin, bertempat di MAN 01 Ogan Ilir. Kegiatan

Untuk para pembimbing sukses selalu, berkat

ini diikuti seluruh Siswa Madrasah se-Ogan Ilir, mulai

usaha dan kerjasama yang baik, anak-anak

INDRALAYA - Kabar gembira, Madrasah
Tsanawiyah Al-Ittifaqiah kembali mengikuti serta

dari (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah Aliyah).
Mendengar kabar baik ini, Kepala Madrasah
Ustazah.

Evi

Erianti,

M.Pd

mengatakan,

“Alhamdullilah Ya Robb, terima kasih kepada

kesempatan

juara

menantimu

bisa lolos sampai ke tahap sekarang ini, ” Ujar
Ustzah. Ely Syawalia, S.Pd.I.

Hasil KSM Tingkat Provinsi :

sehingga anak-anak kita bisa meraih hasil yang

1. Syahida Mardhiyyah Juara 2 Mata Pelajaran

memuaskan dan menjadi suatu prestasi bagi MTs

Matematika ( MI Ulil AlBab)

Al Ittifaqiah di tingkat Provinsi. Semoga akan terus

2. Saniya Huri Az Zani Juara 2 Mata Pelajaran

menjadi semangat dan motivasi untuk anak-anak

IPA ( MI Ulil AlBab)

yang lain. Terima kasih juga untuk para

3. INAYAH SYAKIRA Mata Pelajaran

Ustzah Indah Sari, yang telah meluangkan waktu
untuk membimbing anak-anak, semoga ilmu
yang diterima anak-anak bermanfaat dan berkah,
Aamiin 🤲🏻”, Ungkapnya, (25/09).

kompetensi

guru

dalam

mengelola managemen Madrasah yang
dibimbing langsung oleh ibu Ullya, M.Pd
sebagai

widia

suara

Penjaminan

Mutu

Sumatera Selatan.
Ustdz Mabsud, M.Pd dan Ustdzah Evi
Erianti, M.Pd menyampaikan kata yang sama
pada

Berikut kami lampirkan Pengumuman

seluruh dewan guru MTs Al Ittifaqiah atas do’anya,

pembimbing Ustzah. Rika, Ustzah. Selpiana dan

peningkatan

sambutanya

mempertahankan

“semoga

nilai

A

kita

gemuk

bisa
pada

akreditasi tahun 2016 lalu”., Harapnya.
“Majunya Madrasah ada pada ibu dan
bapak sekalian, jadi bertekadlah sungguhsungguh agar bisa mensukseskan akreditasi ini,
tanamakan dalam hati kita sifat wajib bagi
rosul, agar ketika kita bekerja itu benar-benar
membuahi

rasa

syukur

dan

bahagia,

Matematika Juara Harapan 1 (MTs Al-

Alhamdulillah jika ditahun 2016 lalu MTs ini bisa

Ittifaqiah)

mendapatkan nilai yang memuaskan dan

4. CAHAYA Mata Pelajaran IPA Juara 2 (MTs

semoga

Al-Ittifaqiah)

mempertahankan bahkan bisa lebih besar lagi

5. Imelda Agustina Mata Pelajaran

memperoleh nilai”., Ucap ibu Ullya pada

Matematika Juara 3 (MAN 01 Ogan Ilir)

sambutanya.

kedepannya

kita

bisa

6. JESSIKA AYU IMELDA Mata Pelajaran Fisika
Juara 3 (MAS PP Nurul Islam)
7. MAULIDIA Mata Pelajaran Fisika Juara
Harapan 1 (MAS Darunnajaha)
8. FADILA MUNAWAROH Mata Pelajaran
Kimia Juara 3 (MAS Al Ittifaqiah)

mts.ittifaqiah
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Wawancara
dengan Johan
Hamzah, orang
paling inovatif
di dunia.
mts.ittifaqiah.ac.id
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NIAT DAN USAHA

KARYA : SALSABILA RIZQINA (IX.5)

Dipertengahan perbincangan ayahku berkata
“Lalu kita harus bagaimana lagi bu, kita tidak
punya uang lagi”. Kemudian Ibu menjawab dengan

Disuatu kampung bernama Sukajaya, disana

tangisan dan keyakinan, “Kita harus lakukan apa

terdapat keluarga kecil yang terdiri dari Ayah, Ibu

saja pak , asal joko bisa meneruskan sekolahnya”.

dan seorang anak laki-laki, anak laki-laki tersebut

Aku merasa pilu saat mendengar percakapan itu

bernama Joko. Pada suatu hari, saat Joko hendak

dan segera bergegas pergi ke sekolah, diingatnya

pergi ke sekolah, ia melihat ibu dan ayahnya

bahwa seminggu lagi akan diadakan sekolag gratis

berdua duduk dikamar. Ibunya menangis seraya

bagi yang terpilih.

memegangi kertas SPP berwarnakan kuning yang

Akupun mendaftar dan belajar setiap harinya,

tak asing lagi dimataku. Rasa penasaranku

tibalah pada hari tes tersebut dan Alhamdulillah

semakin menggebu ada apakah ibu menangis di

Aku adalah murid yang terpilih program sekolah

pagi hari seperti ini. Tekadkupun semakin kuat

gratis

untuk membuat ibu tidak menangis dan bahagia,

memberitahu ibu dan ayahku, senyum sumringah

hampir 20 menit joko berdiri di depan pintu seraya

penuh bahagia dari ibu dan tawa bangga dari

mendengarkan sedikit demi sedikit kata yang ibu

ayah saat mendengar berita yang tidak di sangka-

dan ayahku bicarakan.

sangka oleh mereka. Merekapun berpelukan. “Jika

itu.

Akupun

bergegas

pulang

dan

kamu mempunyai niat dan usaha diiringi dengan
doa, maka Allah akan senantiasa membantumu”.

BERANI MENCOBA DAN
HARGAI PROSESNYA
KARYA : NAZALAH (IX.2)

Dafa adalah seorang anak yang pemalas.

“Hah! 5 lagi..? ya ampun Dafa udah

Dia selalu merasa tidak bisa dalam setiap hal,

berapa kali Ibu bilang, kalau mau ujian itu

seba itu dia tidak mengikuti ekstrakulikuler yang

belajar yang bener, jangan jawab asal-asalan.

ada disekolahnya. Dia selalu merasa tidak bisa

“Dafa sudah tidak tahan lagi menahan air

padahal belum mencoba.

matanya, diapun keluar dari rumah. Dia berlari

Suatu hari Dafa pulang sekolah dengan

sampai ia sampai di sebuah pabrik, ia

rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuhnya.

melamun menatap tempat itu. Tak lama

Bagaimana tidak, sudah kesekian kalinya setiap

kemudian, seseorang menepuk pundaknya

dia pulang membawa nilai matematika yang

dari belakang, dafa yang masih tertegun,

kurang memuaskan. Tidak dipungkiri lagi,

terkejut melihat kehadiran orang itu.

sesampainya dirumah ibunya sedang duduk

“Tempat ini adalah hasil dari keringat

sambil membaca majalah kecantikan dengan

orang yang bodoh”. Dafa seolah mendapat

santai, Dafa memasuki rumah dengan sikap

pencerahan luar biasa hari itu. Sejak saat itu

sebisa mungkin, dia mengucapkan salam ketika

dia selalu belajar, belajar dan terus belajar.

melewati pintu.

Beberapa tahun kemudian, sudah berdiri

“Udah pulang? Gimana sekolahnya? Tiba-tiba
pertanyaan itu keluar dari mulut sang ibu
dengan lantang “Oh baik-baik saja Bu”,
jawabnya. Ibunya berjalan kearah Dafa dan
mengambil selembar kertas yang ada di
tangannya.

mts.ittifaqiah
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Wawancara
dengan
Johan
seorang
pengusaha ikan yang
sekarang sudah
bertemu dengan jalannya.
Hamzah, orang
“Berani mencoba hargai prosesnya, jalan
paling
inovatif
menuju
sukses itu banyak”.
di dunia.
mts.ittifaqiah.ac.id
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KEJAHATAN
TIDAK HARUS
DIBALAS
KEJAHATAN
KARYA : GISKA RAFILA
Ada seorang anak bernama Luthfiana,
yang baik hati, pintar dan suka menolong.

BELUM
TERLAMBAT
Dua anak yatim piatu ini sangatlah
berbeda dalam hal apapun bahkan
dalam hal sifat, cara penampilan, dan
bahkan dalam pergaulannya. Si kakak
lebih suka berjudi, pergi keluar dan
menggunakan pakaian yg terbuka bisa
di katakan tidak menutupi auratnya..
Sedangkan adik sebaliknya, dia lebih
senang beribadah, membaca al qur'an
dan, berdiam diri di masjid serta dalam
dia

lebih

Tetapi sayangnya Luthfiana selalu dibully

dan lebih rajin beribadah dan lebih

oleh teman sekelasnya yang bernama

sering

Niken. Pada suatu hari, Niken sedang

berdiam

d

masjid

sambil

membaca al qur'an. Kemufian 3 hari

KARYA : AURELIA / VIII.6

penampilan

Sejak hari itu sang kakak bertobat

senang

menggunakan pakaian yg menutupi
auratnya bahkan si adik menggunakan
sebuah cadar.

Suatu hari sang kakak sadar
bahwa berapa banyak dosa yg di
perbuat.. Dan keesokan harinya, sang
kakak menemui sang adik dan
meminta tolong.
"Dik apakah allah masih bisa.
memaafkan seseorang yg terlalu
banyak. berbuat dosa ini?"
" Insya Allah Allah akan
memaafkan hambanya yg bertobat
dengan sungguh-sungguh", balas

sesudah sang kaka betobat, sang
kakak ditemui sudah tak bernyawa lagi
di dalam masjid sambil memeluk al

tanpa Niken sadari didepan Niken ada
batu besar, saat dia bermain sepeda dan
Nikenpun terjatuh lalu terluka.
“Aduuuuh”, teriak Niken. Afrisa hanya

qur'an dengan wajah yg bersinar dan

melihat Niken dan menertawakannya.

sudut bibir yg tersenyum manis dengan

Afrisapun langsung pergi tanpa menoleh

mengenakan mukenah berwarna putih

Niken sedikitpun. Dari kejauhan, Luthfiana

diatas sebuat sejadah.

melihat

Dan seorang warga yg terkejut
melihatnya karena sang kakak sudah
terkenal di golongan masyarakat
orang yg banyak melakukan dosa tapi
kenapa kepergiannya sangat indah
untuk dilihat dan sang adik berkata.
"Karena tidak ada kata terlambat
untuk

orang

bertobat.Allah

-

orang

akan

yg

mau

memaafkan

seorang yg bersungguh sungguh
dalam

beribadah.walaupun

Niken

sedang

menangis

kesakitan, iapun langsung menolong
Niken.

Nikenpun

bertanya

kepada

Luthfiana, “Kenapa kamu masih mau
menolongku? Padahal aku sudah jahat
kepadamu selama ini Luthfiana.
Luthfiana menjawab, “Memangnya
kejahatan

harus

dibalas

dengan

kejahata”. Nikenpun langsung memeluk
Lutfhiana

dan

meminta

maaf

kepadanya. Satu minggu kemudian,
mereka terlihat akrab berjalan bersama.

orang

tersebut melakukan banyak dosa.Allah
saja maha pemaaf kenapa kita
hambanya susah memaafkan orang
lain".
Nasihat sang adik kepada seorang
warga agar memaafkan kesalahan
almarhumah kakaknya.

adiknya untuk meyakinkan kakanya
agar secepatnya bertobat.

mts.ittifaqiah

bermain sepeda bersama Afrisa dan

MTs Al-Ittifaqiah Indralaya

Wawancara
dengan Johan
Hamzah, orang
paling inovatif
di dunia.
mts.ittifaqiah.ac.id
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HIJAB

KARYA : IZZA SALSABILA

Selangkah lagi....
Aku... Hapir saja terjerumus
Ntah mengapa aku belum sadar
Sedetik demi sedetik
Aku sadar...
Betapa sisanya diriku...semakin lama aku
sadar
Mengenakan hijab itu sangat penting
Ingat orang tuamu
Ingat dosa mu yang begitu banyak
Ingatkan akhiratmu
Dengan berhijaba niscayalah duniamu
kan tentram

GURUKU
KARYA : SISKA / IX.8

Tetes-tetes keringat
Membasahi dahiku
Menjadi saksi bagi kami murid-muridmu
Untuk menjalankan amanahmu
Dalam membimbing dan mengajari kami

KEBERSIHAN
KARYA : IKRIMAL

Hijau rindang sekolahku....
Disini aku menemukan hidup baru
Dalam deraian syukur dalam kalbu
Menatap masa depan di rumah keduaku...
Sekolah tempat aku mencari ilmu.
Di sini....kejiauan yang menghampiri
ruang dan waktu
Angin memilih di terpa kesejukan
Membelai tubuhku lembut
Kedamaian masuk dalam hati.....

PAHLAWANKU
KARYA : VII.10

Pahlawanku....

Disini..., di sekolahku

Engkau pahlawan yang tak kenal lelah

Aku duduk di bawah pohon

Tak kenal letih...

Di atas rumput hijau yang mengindahkan

Engkau tidak pernah bosan

pandang mata....

mengajariku

Dengan kebersihan lapangan ini....

Membimbingku hingga garis finish

Yang tidak ada satu pun yang berserakan

MIMPI

Kebersihan ini dapat mudah untuk kita

KARYA : KHEYLA A / IX.2

mencari ilmu

SANTRI
KARYA : AKT-MAESTRO

Angan-angan yang tinggi
Seolah tergantung dilangit
Sulit untuk digapai
Tak bisa kupaksakan

Wahai santri....

Setiap bulir keringatmu

Betapa mulianya dirimu

Banyak pasang mata saksikan

Setiap helaan nafasmu

Demi mendapatkan ilmu agama

Banyak telinga mendengar

Akan kubayar dengan keberhasilaku

Engkau rela pergi jau dari rumah.

Banyak mulut meremehkan

Dengan belajar lebih giat lagi
Tanpa harus kenal lelah dan gagal

CELOTEH
BY : CHYINTIA MAHARANI / 1X.5

Melepaskan kenyamanan di rumah

Semua itu tak patahkan semangatku

Rela hidup serpa sederhana

Aku akan berjuang

Dan penuh dengan perjuangan.

Buktikan pada mereka
Mimpiku akan jadi nyata

CELOTEH

Hallo Evevrybody....
Apa kabar kalian semua?
Cieee yang bentar lagi ngadepin PTS…
Semangat ya belajarnya, jangan sampai
ngecewain orangtua kalian
Masak udah jauh-jauh sekolah disini Cuma
mau main-main doing
Ayo dong ingat niat pertama kita masuk
pondok
Buat memperbaiki diri, akhlak dan
menambah pengetahuan
Jadi, ayo semangat belajarnya….

mts.ittifaqiah

Banyak cacian dilontarkan

Meninggalkan ayah dan ibumu

BY : 1X.2

Hay semua…….
Nggak kerasa ya, udah kelas IX Tsanawiyah aja nih
Bingung nih mau MAK atau pindah ke sekolah yang baru
Temen-temen pada mau MAK atau pindah nih?
Emang bener ya nentuin hal yang terbaik itu nggak mudah

Wawancara
dengan Johan
Begitupun sekarang….!
Hamzah,
Santri kelas Sembilan Tsanawiyah pasti ada aja
yang ngerasain halorang
seperti ini
Yang ngerasa sepereti ini, cepet dapet jawaban
ya.
paling
inovatif
Dan yang terpenting harus semangat belajar,ujian dan bikin makalah
di dunia.
Semoga kita lulus semua ya temen-temen, salam santri kelas IX Tsanawiyah
Kita nentuin hal yang spele aja ribet ya, contohnya nih

Pas kita beli sepatu harus mempertimbangkan mana yang bagus

MTs Al-Ittifaqiah Indralaya

mts.ittifaqiah.ac.id
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SIAP

MERAIH MIMPI

KARYA : SHOFWAHFILLAH / IX.2

KARYA : IX.2

Waktu yang ditunggu telah tiba

Bilamana mentari bangun pagi

Langkah kaki yang penuh arti

Aku siap mengawali hari dengan sejuta mimpi

Pakaian yang kau kenakan dengan rapi

Kan kuwujudkan demi bangsa in

Dan senyuman yang penuh makna

Meski adanya pandemic

Mulai terpancar diwajahmu

Takkan menyerah dan putus asa serta malas

Toga yang mulai bergeser dari tempatnya

Janganlah terlena dengan dunia ini

Jabat tangan dan ucapan yang selalu terdengar
Membuat bendungan air berkumpul dikelopak matamu
Hati yang tak henti-hentinya menyebut asmaNya
Langkah kaki yang mulai ingin bertemu dengan dunia lepas
Yang siap pergi dari dunia perskripsian
Pemikiran yang mulai membuat angan-angan nyata
Membuat senyuman yang mulai tampak diwajahmu

Kita harus mengerti dan tau diri
Betapa kerasnya hidup ini
Untuk mewujudkan satu mimpi
Doa adalah pedoman yang paling tinggi
Jangan ragu dan bimbang
Jadikan pelecut untuk meraih mimpi

PESANTRENKU

NIKMAT TUHAN

KARYA : ANANDITA / IX.4

KARYA : STEVANNI GHEA ANANDA / IX.6

Kurasakan tekad yang ragu menguasai diri
Hati yang bimbang mengisyaratkan kebebasan dikurung jiwa

Nikmat Tuhan

Kupaksakan diriku untuk mencoba mengerti

Saat mata terpejam

Maka apa yang tersirat dari bunga yang akan mekar

Hanya asmanya yang teringat

Disini… dipesantren ….

Teringat juga terucap

Jumpaku dengan ibu dan ayah kan berujung rindu

Terucap meski tak bernada

Disini kutampakkan kaki demi ilmu yang berkah

Tak pernah sejengkal jarak berlalu begitu saja

Pesantren dimana semua orang membawa bekal akhirat

Tanpa rasa syukur kepadaNya

Ajaran agama yang lebih luas dan mendalam

Tak pernah kulangkahkan kaki yang penuh dosa

Kubimbing untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia

Hanya tuk mengharap dosa itu

Kudiajari berbakti dan berilmu demi masa depanku

Meski hati kadang terlupa

Kurasakan betapa beruntungnya diriku di penjara suci ini

Khilaf tak bisa dielakkan
Tapi sungguh rasa syukur

MERAIH PENDIDIKAN
KARYA : IX.8

Atas lindungan yang tersua dalam hati
Adakah yang terjadi kepadamu selain kehendakNya
Tidak…….
Maka nikmat tuhanmu mana lagi yang kau dustakan

Tetes-tetes keringat membasahi dahiku

Udara yang kau hirup begitu saja

Menjjadi saksi jalanku untuk menggapaimu

Tanah yang kau pijak dimanapun

Setiap bulir keringat

Serta air yang kadang tak kau gunakan untuk berwudhu

Setiap helaan nafas lelah
Akan kubayar…. Dengan mendapatkanmu

By: St

Tanpa mengenal gagal

Wawancara
dengan Johan
Hamzah, orang
paling inovatif
di dunia.

Tanpa tahu menyerah
Aku berlari menghampirimu
Dengan motivasi terus mencoba
Liku-liku dijalanan
Duri-duri dilorongan
Kulewati untuk meraihmu
Pendidikan….
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- Pantun & celoteh santri-

PANTUN
Jalan-jalan kemaluku

Pagi-pagi makan kemplang

Jalan-jalan ke kota demak

Jangan lupa membeli saku

Buat madding sambil minum susu

Ke kota demak dengan si lulu

Kalau kamu ingin banyak ilmu

Semalaman kami begadang

Tiada guna ilmu yang banyak

Rajin-rajinlah membaca buku

Untuk mendapatkan juara Satu

Kalau tidak ada akhlak dan berkah guru

By: Reffi

By: Suci (IX.8)

By: VII.8

Nazhifa pergi ke madinah

Jala-jalan ke negeri sudan

Orang dahulu ditembak mati

Pulang dari madinah mampir ke prabu

Jangan lupa motor diparkir

Orang sekarang ditembak mau

Jika ingin ilmunya berkah

Pesan untuk penghafal Qur’an

Jika kamu ingin dihargai

Maka patuhlah kepada guru.

Jangan lupa untuk ditaqrir

Hargailah orang terlebih dahulu

By: Exza (IX.8)

By: VII.8

Dijalan ketemu caca

Pagi-pagi pergi ke uma

Dapat tiket pergi ke madinah

Kalo kamu ingin pintar

Pergi ke uma memakai baju

Sampai disana bertemu Zulfah

Jangan pernah bosan untuk membaca

Ayo kita belajar bersama

Ia mengajar tanpa kenal lelah

By: Reffi

Biar ittifaqiah makin maju

Siapa lagi kalau bukan ustdz-ustdzah

By: Manda (IX.7)

By: Rika (VII.4)

Ke kota membeli buku

Jalan-jalan sama saniya

Pisau didapur harus di asah

Rajinlah untuk membaca

Rumahnya samping rumah zakia

Supaya danging dapat di cacah

Karna buku ialah jabatan ilmu

Mau cantik dan berakhlak mulia

Belajar tanpa mengenal lelah

Mondoklah di Al-Ittifaqiah

Niscaya nanti mendapat faedah

By: Wita (IX.7)

By: VII.4

Perkenalkan ini kelas kami

Lilin kecil nyala berpijar

Jalan-jalan ke semarang

Wali kelasnya ustdzah meri

Nyata terang dibalik tirai

Bawa bandeng tanpa duri

By : Manda / IX..7

Sejak kecil rajin belajar

Belajarlah mulai sekarang

Jika besar menjadi pandai

Untuk bekal kemudian hari

By: IX.5

By: VII.4

Jalan-jalan bareng rafathar

Kasna pergi ke kota

Sore-sore makan indomie
Makan indomie campur ikan teri

*Assalamualaikum semuanya!!*
Gimana kabar kalian? Betah gak di pondok?

CELOTEH SANTRI

Semoga betah ya... Oh ya kalian pasti sekarang

Hallo Evevrybody apa kabar kalian semua?

sedang pada baca mading kiami kan...

Cieee yang bentar lagi ngadepin PTS…

Gimana bagus gak?

Semangat ya belajarnya, jangan sampai

Yang kelas 8 mana nih suaranya udang pada

ngecewain orangtua kalian

siap belum untuk ujian MID.... Pasti harus siap,iya gak?

Masak udah jauh-jauh sekolah disini Cuma mau

Oh ya kalok begitu jangan malas-malasan lagi ya...

main-main doing

Kalian tau gak di mading kami sekarang kami

Ayo dong ingat niat pertama kita masuk pondok

membahas tentang bumi loh... Kalian merasa gak

Buat memperbaiki diri, akhlak dan menambah

sih sekarang cuaca kita sangat panas loh... Ini di

pengetahuan

sebabkan oleh pemanasan global loh ,temen-

Jadi, ayo semangat belajarnya….

temen. Pemanasan ini disebabkan oleh asap-asap

By: Chyntia Maharani (IX.5)

kendaraan dan efek rumah kaca ,dan yang lebih

Hay semua…….
Nggak kerasa ya, udah kelas IX Tsanawiyah aja nih
Bingung nih mau MAK atau pindah ke sekolah yang
baru
Temen-temen pada mau MAK atau pindah nih?
Emang bener ya nentuin hal yang terbaik itu nggak
mudah
Kita nentuin hal yang spele aja ribet ya, contohnya
nih
Pas kita beli sepatu harus mempertimbangkan
mana yang bagus
Begitupun sekarang….!

parah dikarenakan pohon-pohon sekarang mulai

Santri kelas Sembilan Tsanawiyah pasti ada aja

berkurang hal ini dikarenakan banyak orang-orang

yang ngerasain hal seperti ini

Wawancara
dengan Johan
dan bikin makalah
Hamzah,
orangsalam
Semoga
kita lulus semua ya temen-temen,
santri kelas IX Tsanawiyah
paling inovatif
By: IX.2
di dunia.

yang melakukan penebangan pohon dan tidak
memikirkan reboisasi. Sedih bangat kan teman-

Yang ngerasa sepereti ini, cepet dapet jawaban ya.

teman.

Dan yang terpenting harus semangat belajar,ujian

Jadi mulai sekarang harus Melakukan reboisasi
ya khususnya di Tempat-tempat yang jadi
Penebangan liar. Ok,mungkin cukup ini aja deh
sampai ketemu lagi.
*See you*

mts.ittifaqiah

MTs Al-Ittifaqiah Indralaya

mts.ittifaqiah.ac.id

7

- kolom hiburan santri -

TTS

TEKA - TEKI SANTRI
EDISI SEPTEMBER 2021

SYARAT DAN
PETUNJUK :
1.TTS ini diperuntukkan khusus bagi
santri-santri Madrasah Tsanawiyah

NAMA :
KELAS :

kampus A dan kampus D Putri.
2. Isilah TTS tersebut dengan cara
menurun, mendatar, vertikal dan
horizontal. sebanyak 16 kolom.
3. Setelah semua kotak terisi,
guntinghlah kolom TTS tersebut
pada tanda
4. Hasi potongan gersebut silahkan
antar langsung ke kantor MTS
kampus A dan D Putri.
5. 3 pengirim pertama (kampus A 1 dan
kampus D 2) dengan jawaban yang
benar akan diberi Piagam.
6. Nama-nama santri yang menjadi
pemenang dan jawaban yang benar
dapat dilihat pada buletin SAMAWI.

MADING KELAS
TERBAIK
EDISI SEPTEMBER 2021

TINGKAT / KELAS VII

kelas

: VIII.1

ketua Kelas : Nadhira Safira
Wali Kelas : Munawwaroh TB, M.Pd

DISI .
E
U
G
..
TUNG JUTNYA
N
SELA
U :)
O
Y
SEE

TINGKAT / KELAS VIII

kelas

: VIIII.2

ketua Kelas : Syifa Azzahra Hidayat

Wawancara
dengan Johan
Hamzah, orang
paling inovatif
di dunia.

Wali Kelas : Indah Sari, S.Pd
TINGKAT / KELAS IX

kelas

: IX.2

ketua Kelas : Nadine Aulia Zafira
Wali Kelas : Novita Sari, S.Pd.I
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