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Nama : 
Dr. H. Nasaruddin, M.Pd

Jabatan : Kasi Pendidikan 
Madrasah Kemenag Kota  Pekanbaru

MIN 1 Pekanbaru adalah salah satu madrasah favorit yang memberi antusias
besar bagi wali murid  untuk menjadi wadah pendidikan bagi ananda 

mereka. Saya sebagai Kasi Pendidikan sekaligus pembina di MIN 1 Pekanbaru sangat 
mengapresiasi terhadap strukural MIN 1 Pekanbaru. Karena kesuksesan suatu lembaga

pendidikan tidak terlepas dari peran penting strukturalnya. Saya berharap, majalah 
ini harus tetap berlanjut meskipun perdana. Dan saya harap, dengan majalah ini 

mampu memberi informasi terhadap pembaca dan mempromosikan 
tentang keunggulan-keunggulan dari MIN 1 Pekanbaru.

Nama : Sasmoyo Hermawan
Jabatan : Training Specialist 

Tanoto Foundation

MIN 1 Pekanbaru dari 
kaca-mata program PINTAR adalah 
madrasah yang paling maju, khususnya bila 
dibandingkan dengan seluruh madrasah mitra di Riau.  Komitmen 
untuk berkembang nampak dari perubahan yang terjadi di seluruh 
kelas khususnya dalam proses belajar mengajar.

Nama : Yayat Rosiyati
Orangtuanya : 

Nayaka Mahadana Pangestu 
Talitha Nava Libna

 Salwa Daniah Rahma Cinta
Kami  sebagai  orang tua  sangat  

bahagia dan senang karena 3 (tiga) anak 
kami bisa diterima dan bersekolah di 
MIN 1 Pekanbaru, semua pengajarnya 
berilmu, ramah dan penuh kesabaran, ilmu 
agama dan umum yang diajarkan sudah 
proporsional sesuai harapan kami, serta 
ilmu yang didapat anak-anak kami sudah 
banyak membuat perubahan dalam hidup 
anak-anak kami menjadi positif. 

Terlebih adanya kelas Tahfiz yang 
lebih fokus mendidik anak-anak agar lebih 
gemar untuk membaca dan  mencintai 
Al-Qur’an dengan cara menghafalnya. 
Kami juga berharap, semoga MIN 1 
Pekanbaru tetap mempertahankan serta 
meningkatkan predikat sebagai madrasah 
terfavorit pil ihan orang tua sebagai 
tempat menuntut ilmu agama dan ilmu 
umum. Dan mendidik ananda kita menjadi 
ananda yang berakhlakul kharimah.

Nama: Muhammad Hafiizh Abdillah
Alumni : MIN 1 Pekanbaru Tahun 2013/2014 
Hafiz 30 juz 
Tamatan PP Islamic Centre Magek Bukittinggi

Bagi Hafiizh madrasah ini telah banyak memberi manfaat 
dan telah membentuk Hafiizh menjadi karakter yang jauh lebih 
baik daripada sebelumnya. Ini semua karena para guru yang 
selalu ada untuk membimbing Hafiizh, menunjukkan pada 
Hafiizh yang mana yang benar dan mana yang salah. Hafiizh 
sangat bahagia bisa bersekolah di sini, semua gurunya ramah, 
penuh kesabaran mengajar Hafiizh dan penyayang. Banyak 
hal yang sudah Hafiizh pelajari, selain ilmu yang Hafiizh dapat, 
juga teman yang begitu baik dan ramah. Hafiizh berharap agar 
MIN 1 Pekanbaru ini terus berkembang, meningkatkan kualitas 
pelayanan, dan prasarana sehingga dapat mencetak anak-anak 
berprestasi di Indonesia ke depannya. 

Alhamdulil lah Hafiizh kini menjadi imam masjid di 
Bukittinggi sambil belajar & mengajar.
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SALAM REDAKSI
Assalamu’alaikum Wr Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT
yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya

sehingga dapat terselesaikannya majalah perdana ini. 
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua anggota redaksi yang telah bekerja keras dalam  
menyelesaikan majalah ini dengan sangat baik, dan ucapan 

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan 
mendampingi kami.

        
Salam perkenalan dari kami untuk edisi majalah perdana 

‘MATA MINSA’. Alhamdulillah majalah yang dinantikan bisa 
diterbitkan di tahun 2020. 

Why MATA MINSA? Karena Mata Minsa akan menjadi majalah 
yang lengkap mengulas tentang MIN 1 Pekanbaru  yang kita cintai 

ini.  Majalah ini akan memberikan artikel yang  menarik
dan menggunakan bahasa yang luwes serta dikemas

dengan bentuk yang menarik.

Sahabat Minsa, kami juga tak lupa selalu
mengharapkan karya-karya kalian untuk mewarnai halaman

majalah tercinta kita.  Semoga majalah ini mampu
memberikan pengetahuan serta semangat 

untuk pembaca dan penulis. Selamat
membaca sahabat..... 

Wassalamu’alaikum Wr Wb

SUSUNAN REDAKSI

Penanggungjawab
Kepala Madrasah MIN 1 Pekanbaru

Irwan Efendi, M.Pd.I

Koordinator
Waka Humas

Eva Diana

Tim Redaksi
Dasmarni, Parti Ningsih, Siska Septia Yuliani, Reni Novita, Alina, Sugianto, Aries Neti Triani, Reyhana Khansa Kadira, Afifah 

Uswatun Husna, Aleea Chaira Natasha, Oezil Dwi Putra, Salsabila Dita Fitria, Najwa Aqilah Haya, Syaira Syifa

Alamat Redaksi
MIN 1 Pekanbaru Kampus 1 Jalan  Sumatera No. 19 A Pekanbaru

(Redaksi menerima kiriman naskah/tulisan berupa artikel, cerpen, puisi, komik, gambar, foto kegiatan dan lain-lain)
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Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  Segala puji selalu kita 
hanturkan bagi Allah SWT yang senantiasa memberi limpahan rahmat-Nya 

kepada kita semua.  Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi 
Muhammad SAW dengan ucapan Allahuma sholli ‘ala sayidina Muhammad 

wa ‘allaali sayidina Muhammad.  Assallamu’alaika ya Rasullullah.
Baru beberapa bulan mengemban amanah sebagai kepala MIN 1 

Pekanbaru, pandemi Covid 19 melanda ke berbagai pelosok negeri 
tercinta ini.  Kaget, risau dan cemas karena pandemi ini menyebabkan 

lumpuhnya pendidikan secara tatap muka dengan peserta didik.   
Namun pandemi Covid 19 ini adalah tantangan bagi insan dan dunia 
pendidikan agar memutar otak mencari formula terbaik demi 
terlaksananya pelayanan pendidikan untuk peserta didik walau 
tidak dengan tatap muka. Begitu juga halnya MIN 1 Pekanbaru 
selalu mencari formula terbaik dan solusi jitu agar pendidikan tetap 

berjalan dengan semestinya. Namun tidaklah sama dengan hasil jika 
kondisi ini normal, karena pembentukan karaktetistik peserta didik 
sangat dibutuhkan saat tatap muka, apalagi anak-anak tingkat 
ibtidaiyah, sangat dibutuhkan sekali mereka dididik secara langsung 
oleh guru-guru dan bergaul dengan teman-temannya.

Covid 19 memberikan pelajaran kepada kita semua agar selalu 
berpikir keras tentang kesuksesan pendidikan, diantaranya kreatifitas 

seorang tenaga pendidik sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan 
terbaik.

Banyak ide yang muncul dengan terjadinya pandemi Covid 19 ini, semua 
kalangan di dunia pendidikan melahirkan berbagai ide-ide kreatif agar 
pembelajaran tetap berjalan dengan baik.  Konten-konten menarik dan unik 

seperti video pembelajaran banyak juga lahir yang diteruskan kepada peserta didik 
untuk  dijadikan pembelajaran di rumah.

Tetaplah semangat dan selalulah kreatif dalam berkarya untuk melahirkan ide-ide terbaik demi pendidikan kita saat ini.  
MIN 1 Pekanbaru dalam hal ini akan selalu berinovasi dan melahirkan karya-karya kreatif, sehingga sistem pembelajaran 
jarak jauh tetap berjalan semestinya, intinya tak ada kata menyerah walau saat pandemi ini melanda. (sska)

PROFIL KEPALA MADRASAH :
Nama   : Irwan Efendi, M.Pd.I
Tempat/Tgl.Lahir  : Sungai Pakning, 20 Juni 1977
Nama istri   : Yulianis, S.Ag, M.Pd

PENDIDIKAN
-  SD 037 Sungai Pakning tahun masuk 1984
-  MTs Al-Islamiyah Sungai Pakning tahun masuk 1990
-  MA YPPI Bengkalis tahun masuk 1993
-  S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Susqo Pekanbaru tahun masuk 1996
-  S2 Pendidikan Islam UIN Suska Riau tahun masuk 2008

PRESTASI
-  Juara 4 Kaligrafi Cabang Naskah pada MTQ Kab Bengkalis tahun 1997
-  Juara 3 Festival lagu melayu antar mahasiswa IAIN tahun 1998
-  Juara 3 Seleksi Kaligrafi Mahasiswa IAIN Susqo untuk ikut Peksiminas 

tahun 1998
-  POMNAS Cab Voli tahun 2001-2002

-  Juara 2 Festival lagu melayu antar guru se Propinsi Riau 
 tahun 2011-2012
-  PORSENI PGRI Nasional Cab Bola Voli di Cibubur Jakarta tahun 2012

KARIR
-  Club Bahasa Arab
-  Pelatih kompang, Marwas, Voli
-  Menjuarai kejuaraan voli antar mahasiswa se Riau di kampus-kampus
-  Anggota Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Melayu Riau tahun 

1997-2004
-  Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah tahun 2000-2001
-  Dosen luar biasa STAI Nurul Falah Air Molek Inhu Riau
-  Pengasuh asrama putra Pesantren Teknologi Riau tahun 2003-2006
-  Guru Pesantren Teknologi Riau tahun 2006-2009
-  Guru Bahasa Arab MAN 1 Pekanbaru 2009-2019
-  Wakil Kepala Bidang Keislaman MAN 1 Pekanbaru
-  Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 1 Pekanbaru
-  Kepala MIN 1 Pekanbaru Pekanbaru tahun 2020 s/d sekarang
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Liputan Utama

Terlibat Perang
Melawan Covid 19?

Sahabat..... Pertanyaan ini pasti terlintas di benak kita semua 
dengan versi makna yang berbeda-beda. Bagaimana tidak 
seluruh keluarga di Madrasah khususnya MIN 1 harus tetap bisa 
melaksanakan  tugas dengan baik selama masa pandemik ini yang 
belum juga terselesaikan, yang tentunya dengan cara Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) atau home learning. 

Kegiatan belajar mengajar di tiap sekolah saat ini menggunakan 
metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara online. Kita tahu 
bahwa pembelajaran terencana yang berlangsung secara terpisah 
dengan pendidiknya, memerlukan desain dan teknik pembelajaran 
yang khusus, berkomunikasi melalui berbagai teknologi, serta punya 
manfaat juga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang teknologi. 

Nah sahabat... Hal ini telah dilakukan oleh guru-guru kita di 
MIN 1 Pekanbaru dengan menggunakan aplikasi E-Learning seperti 
Whatsapp, Google Classroom, Zoom, Jitsi Meet, WeBex Meet, dan 
lain-lain untuk membantu kegiatan belajar mengajar secara online 
lho.

Tahukah kamu? Bahwa kegiatan belajar mengajar secara online 
ini dimaksudkan untuk mengganti sistem pembelajaran yang 
sebelumnya diadakan secara langsung, lalu sekarang diadakan 
secara online. Jika tidak diadakan secara online maka pelajaran para 
siswa akan menjadi tertinggal dan juga menghambat perkembangan 
siswa dalam memahami pelajaran  tersebut secara tuntas. Bahkan 
jika  di madrasah atau sekolahnya kurang mendukung untuk 
mengadakan  kegiatan tersebut secara online, maka para guru akan  
mengusahakan kegiatan belajar mengajar terus berjalan.

Nah... untuk itu mari kita ikuti peraturan protokol  kesehatan 
dengan baik ya sahabat... agar musibah wabah ini segera berlalu dan 
kita bisa kembali beraktifitas di  madrasah yang kita cintai ini. (Ethes)



Angkatan Corona
Apa kabar sahabat Minsa?  Semoga dalam keadaan sehat yaa.
Ada yang tahu apa itu angkatan corona?  Mungkin dari kebanyakan kita sudah tahu ya.  Istilah ini 

populer di media sosial.  Yup, angkatan corona merupakan angkatan yang lulus di tahun 2020.  Angkatan 
ini menjadi angkatan yang penuh cerita akibat datangnya virus bernama Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona.

Sejak pemerintah mengumumkan belajar dari rumah 16 Maret lalu, teman-teman tidak bisa lagi 
belajar tatap muka di sekolah.  Pada awalnya kita berharap kondisi ini tidak akan lama.  Hanya dua 
pekan seperti yang ditetapkan pemerintah.  Tapi ternyata keadaan belum juga membaik.  Semua agenda 
yang sudah dipersiapkan untuk siswa kelas 6, mulai dari persiapan menghadapai UN (Ujian Nasional), 
try out, ujian semester, UN, khatam Al Qur’an dan perpisahan tidak jadi dilaksanakan.  

Tapi teman-teman yang lulus di tahun ini jangan bersedih.  Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi 
seluruh penjuru dunia.  Kalian bernasib sama dengan seluruh pelajar di dunia yang kini sama-sama 
mengalami pandemi virus. 

Angkatan 2020 menjadi sangat istimewa karena menjadi generasi yang sudah terlatih dalam 
menghadapi perubahan.  Semoga kalian menjadi generasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi 
perubahan.  Kepakkan sayap-sayap kecilmu untuk meraih mimpimu terbang ke angkasa yang lebih 
luas.  Selamat atas kelulusanmu.. (evd)
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Aisyah Nur Ramadhani 
Juara 1 MTQ
Provinsi Riau

Hai sahabat Minsa.. Kalian pasti tidak asing dengan 
qori’ah kebanggaan Minsa ini.  Gadis yang bernama 
lengkap Aisyah Nur Ramadhani ini telah berhasil meraih 
juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 
XXXVIII tingkat Provinsi Riau pada tahun 2019.  Aisyah 
merupakan utusan Kota Pekanbaru dari cabang tilawah 
tingkat anak-anak puteri.

Terlahir pada tanggal 9 September 2008 silam, 
anak dari pasangan Bapak Susandri, SE dan Ibu Mila 
Sari ini sudah banyak menorehkan prestasi.  Berkat 
ketekunannya berlatih, baru-baru ini Aisyah juga menuai 
prestasi di tingkat nasional dengan merebut juara 3 di 
ajang Musabaqoh Syahril Qur’an (MSQ) di Jakarta.  Aisyah 
juga meraih juara 1 MTQ tingkat kota Pekanbaru tahun 
2019, juara 3 MTQ tingkat provinsi Riau tahun 2018 dan 
juara 1 MTQ tingkat kota Pekanbaru tahun 2018.

Aisyah mengatakan selain untuk  membahagiakan 
orang tua, ia ingin memotivasi orang lain agar gemar  
membaca Al Qur’an.  Di Minsa Aisyah juga aktif tergabung 
dalam grup ekskul rebana dan juga sudah meraih prestasi 
di berbagai lomba.  Gadis cantik yang bercita-cita ingin 
menjadi dokter atau astronot ini hobi menulis, membaca 
dan berenang.

Aisyah memberikan tips untuk bisa menampilkan 
yang terbaik. “Kita harus rajin latihan, selalu ikhlas dan 
tidak mengharapkan hadiah,”katanya.  Tahun ini Aisyah 
menamatkan pendidikannya di Minsa dan melanjutkan 
di MTsN 1 Pekanbaru.

Bima, Ingin 
Membanggakan 
Orang Tua

Halo sahabat Minsa..
Namanya Vidiya Bima Satria atau yang lebih 

akrab disapa Bima atau Bimbim.  Bima yang ganteng 
ini menambah panjang deretan sahabat Minsa yang 
merupakan atlit cilik.  Bima yang lahir di Pekanbaru 
19 Mei 2010 silam ini adalah seorang atlit bela diri 
karate.   

Sejak kecil Bima sudah sangat menyukai beladiri 
karate.  Ini karena ia terinspirasi dari ayah bundanya 
yang juga merupakan atlet berprestasi cabang olah 
raga karate.  Bima berharap ingin menjadi seperti 
mereka bahkan lebih.  Bima tidak pernah menyerah 
walaupun kadang kalah pada pertandingan yang 
diikutinya.  Ia terus berlatih dengan disiplin dan 
mengikuti seleksi di berbagai kejuaraan karate.  
Berkat kesabarannya berlatih ia  berhasil meraih 
prestasi yang membanggakan.  Yang tarbaru Bima 
meraih juara II kumite +35 kg putra usia dini pada 
kejuaraan daerah Inkai Riau 2019.

Harapannya dengan prestasinya ini ia bisa 
menjadi anak yang membanggakan kedua orang 
tua, agama dan negara.  Setiap minggunya Bima 
meluangkan waktu berlatih.  Kunci suksesnya  adalah 
berlatih dan terus berlatih.

Bima yang sekarang telah duduk di kelas 5 A 
ini dikenal sebagai anak yang periang dan aktif.  
Dibuktikan dengan kesehariannya di sekolah 
maupun luar sekolah.  Di sekolah Bima aktif dalam 
ekskul pramuka.  Bima bersama teamnya telah 
berhasil meraih juara III lomba PBB Pramuka tingkat 
kota Pekanbaru.  

Prestasi yang pernah diraih:
1.  Juara II kumite +25 kg pradini putra pada 

kejuaraan open tournament champion kids 2015.
2.  Juara I kata perorangan usia dini putra pada 

Porkot Pekanbaru ke VI 2016.
3. Juara II kumite +35kg putra usia dini pada 

kejuaraan daerah Inkai Riau 2019.
4. Juara III lomba PBB Pramuka tingkat kota 

Pekanbaru

BIMA

AISYAH

Prestasi



Assalamu’alaikum…
Apa kabar  sahabat 

Minsa.  Kali ini kita akan 
mengenal lebih dekat atlit cilik 

Minsa, Chania Alifia Zahra, yang 
biasa dipanggil Caca.  Meskipun 

ia bertubuh kecil, jangan sekali-kali 
meremehkannya karena dia jago karate.  Di umur 9 tahun, 
Caca sudah menyandang berbagai penghargaan di bidang 
karate hingga di tingkat nasional.  Pada Februari lalu Caca 
menyabet juara 1 Kata Perorangan usia dini putri pada 
Kejuaraan Nasional Karate Shindoka di Jakarta.   

Capaian prestasi yang membanggakan ini tentu karena 
Caca  rajin berlatih.  Caca yang tergabung dalam Perguruan 
Shindoka Pekanbaru ini rutin berlatih dua kali seminggu 
setiap hari Rabu dan Ahad.   Caca selalu berusaha mengikuti 
latihan dengan semangat.  Keinginannya untuk selalu 
melindungi bundanya membuat Caca termotivasi untuk 
terus berkembang mengasah kemampuan bela diri karate.  
Seiring berjalannya waktu, Caca membuktikan kegiatannya 
tidak sia-sia.  Prestasi demi prestasi berhasil ia raih.

Anak dari pasangan ayah Nofrizal Chan (alm) dan bunda 
Weny ini juga hobi nonton kartun dan berenang.  Caca yang 
kini duduk di kelas 4 A bercita-cita ingin menjadi polwan 
dan berharap bisa mengikuti kejuaraan dunia seperti Asian 
Games.  Waaahh… semoga tercapai, ya Caca.

Prestasi yg pernah diraih :
1.  Juara 3 kumite – 20kg pra usia dini putri kejuaraan  
 Karate kids championship III 2016 di Gor Tribuana  
 Pekanbaru
2.  Juara 3 bersama kumite -20kg pra usia dini putri,   
 kejuaraan 1st Eagle Karate Open Championship 2017
 di Pekanbaru
3.  Juara 3 kumite -20kg pra usia dini putri, Ke  
 juaraan Karate Provinsi Riau IX thn 2018 dan Piala   
 Bupati INHU 2018 di Rengat
4.  Juara 3 Kata Perorangan usia dini putri, Kejuaraan  
 Siak Open Karate Championship 1st 2018  di Gor   
 Tualang Siak
5.  Juara 3 kumite -25kg usia dini putri, Kejuaraan   
 Siak Open Karate Championship 2nd 2019  di Gor   
 Tualang Siak
6.  Juara 1 Kata Perorangan usia dini putri, Kejuaraan  
 Nasional Karate Shindoka  2020 di Jakarta

Chania,
Si Cilik yang 
Jago Karate

Zahiyah, dari Hobi 
jadi Prestasi

Sebagian kita pasti senang menghabiskan waktu 
dengan bermain sepatu roda.   Ternyata bermain sepatu 
roda bukan sekedar untuk bermain dan bersenang-senang 
saja lho sahabat.  

Sepatu roda atau bahasa kerennya “inline skate” juga 
termasuk salah satu cabang olah raga yang digemari 
sekarang ini.  Dan ternyata salah satu sahabat Minsa adalah 
atlit berprestasi olah raga ini.  Namanya Zahiyah Fairuz dan 
biasa disapa Zahiyah.  

Anak dari ayah Aldins Sokhidin dan Ibu Resmiyenti 
ini bercerita ketertarikannya pada olah raga ini berawal 
dari hobi bermain sepatu roda.  Karena suka dan memiliki 
bakat maka ketika duduk di kelas 2 ia mulai serius untuk 
menekuni hobinya ini dengan bergabung dalam klub Riau 
Inline Skate.

Selama di klub tersebut Zahiyah sangat tekun berlatih 
sehingga kemampuannya bermain sepatu roda terus 
berkembang dan mulai mengikuti berbagai kejuaraan.  
Zahiyah yang lahir pada tanggal 2 Januari 2009 ini 
selalu termotivasi untuk bisa meraih prestasi.  Berkat 
kegigihannya berlatih satu persatu medali berhasil ia raih.  
Ia berharap ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi.

Prestasi yg pernah diraih :
1.  Pekan Olah Raga Kota Pekanbaru    

 (PORKOT) tahun 2019 meraih 3 medali emas
 - kategori 300 meter speed 
 - kategori 200 meter speed
 - kategori 100 meter speed
2.  Even Zulmi Cup di Pekanbaru tahun 2019   

 meraih  medali emas dan perak
 - kategori 300 meter speed (emas)
 - Kategori 200 meter speed (perak)
3.  Even Dispora Pekanbaru tahun 2018 meraih   

 medali emas pada kategori 300 meter speed 
4.  Even LAGAP Pekanbaru tahun 2019 meraih 
 medali emas pada kategori 1000 meter speed

9
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Karya : Parti Ningsih

Senin pagi yang tak biasanya. Dengan sedikit mendung 
di langit bulan September.. terlihat seorang anak 
bernama  Aisya  dengan jalan terpincang dan hanya 
dibantu sebilah tongkat keluar dari sebuah gubuk reok di 
pinggiran desa. Anak yang berumur sekitar 10 tahun itu 
tampak mengarahkan langkahnya ke pusat perbelanjaan 
di tengah desa. Dengan kaki yang terpincang, ia coba 
menghampiri setiap orang yang membutuhkan jasanya 
untuk mengangkat beberapa barang belanjaan. 

Satu dua orang yang ia hampiri memilih untuk tak 
menghiraukannya. Hingga akhirnya, ada seorang wanita 
dengan dua kantong asoy besar berisi belanjaan di 
kedua tangannya lantas meminta Aisya untuk membantu 
membawakan kantong- kantong asoy tersebut. 

“ Nak, bisa bantu ibu bawakan belanjaan ini?”
Meskipun dengan kondisi fisik yang kekurangan, 

namun tak menyurutkan semangat Aisya untuk 
membantu ibu tersebut. 

“Baik bu, sini saya bawakan”
Setelah sampai di persimpangan pasar, Aisya segera 

menurunkan kantong asoy yang ia bawa tadi. Setelah 
itu, ibu-ibu yang ia bantu tadi segera mengeluarkan 
beberapa lembar uang dari sakunya dan langsung 
diberikan pada Aisya.

“Ambil ini nak untuk uang jajan kamu” 
Melihat jumlah uang yang terhitung 50.000  
Rupiah Aisya pun lantas mengembalikan uang 
tersebut kepada si ibu.

“Tapi buk, uang ini terlalu banyak. Saya 
biasanya mendapat upah 5.000 Rupiah 
setiap membantu mengangkatkan barang 
belanjaan”

Namun ibu tersebut menolak, dan 
mengatakan bahwa uang 

itu  sebagai  ucapan 
t e r i m a  k a s i h n y a 
atas bantuan yang 
diberikan. Karena 

melihat ketulusan si Ibu, Aisya pun mengambil uang 
itu dan mengucapkan terima kasih kepada si Ibu. Ibu 
tersebut segera pergi menaiki kendaraan yang ia bawa. 
Aisya kembali ke pasar dan kembali menawarkan jasa 
mengangkat barang kepada pengunjung pasar. Jam 
ternyata sudah menunjukkan pukul 11.00 siang. Melihat 
tak ada lagi pengunjung yang membutuhkan jasanya, Aisya 
pun lantas pergi meninggalkan pasar menuju ke sebuah 
Mushalla untuk melaksanakan ibadah shalat Zuhur. 

Kembali dengan kaki terpincang-pincang dan dengan 
bantuan tongkat yang mulai lusuh, Aisya berjalan 
menelusuri tepi jalanan yang akan mengantarkannya ke 
arah Mushalla yang setiap hari ia datangi. Sesampainya 
di Mushalla, Aisya langsung mengarahkan langkahnya 
memasuki kamar mandi yang terdapat di samping 
bangunan Mushalla. 

Dengan tas yang disandangnya, ia memasuki salah satu 
bilik WC yang kebetulan kosong. Ia lepas ranselnya 

dan ia keluarkan segera sebuah plastik hitam 
yang berisi sepasang pakaian ganti dengan 
jilbabnya. 

Lekas  ia  gant i  ba ju  yang tad i 
digunakannya dengan baju berwarna putih 
kekuningan dan ada sedikit bercak coklat 
pada bagian lengannya dan rok berwarna 

merah sedikit pudar dengan bekas jahitan 
di sisi kanannya. Baju itu hampir mirip 
dengan seragam sekolah namun 
tergolong ke dalam kategori tak 
layak digunakan oleh anak sekolahan. 
Ternyata, Aisya adalah salah satu 

siswi sekolah dasar di desanya. Ia kini 
sedang duduk di bangku kelas 5 MI. 

Dikarenakan pembagian shift belajar yang 
berbeda, Aisya bersama teman sekelasnya 
mendapat jadwal kelas siang. Sehingga, 
hal tersebut sangatlah bermanfaat 
bagi Aisya untuk bekerja mencari 
nafkah memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Aisya hanya 

Si Anak Cacat
dan Seragam Sekolahnya

Motivasi
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tinggal bersama neneknya sejak ia kecil. Namun, sekitar 
6 bulan yang lalu, neneknya meninggal dunia dan 
meninggalkan Aisya seorang diri. Tak ada sanak keluarga 
yang dimilikinya. Kadang, ada beberapa tetangga yang 
merasa iba dan menyisihkan sedikit makanan dan 
rezekinya untuk Aisya.

Meskipun dengan kondisi ekonomi dan kondisi fisik 
yang menjadi kekurangannya, Aisya adalah seorang anak 
yang pintar di sekolah. Ia selalu mendapat juara umum sejak 
ia kelas 3. Hal itulah yang membuatnya dapat bersekolah 
secara gratis. Namun, ia tidak selamanya merasa bisa 
bertahan hidup hanya mengandalkan belas kasihan para 
tetangga. Maka itulah ia bekerja pagi hingga siang di pasar 
tepat sebelum jadwal sekolahnya tiba. Meskipun rasa lelah 
di pagi hingga siang hari, ia tidak sekalipun timbul perasaan 
malas untuk berangkat ke sekolah karena cita-citanya yang 
ingin menjadi seorang dokter. 

Sesampainya di sekolah, Aisya menyempatkan diri 
bersama teman-temannya. Cukup terlihat perbedaan 
yang mencolok di antara mereka. Dari segi pakaian yang 
digunakan Aisya bahkan dari kondisi fisiknya. Namun 
teman-teman Aisya adalah teman-teman yang baik. 
Mereka menerima kekurangan Aisya dan tetap mau 
bermain bersamanya, meskipun ada beberapa teman yang 
masih suka mengolok dan menghina Aisya. 

Ternyata, ada sebuah kabar di kalangan guru hari itu. 
Akan datang seorang donatur yang akan menyumbangkan 
hartanya untuk pembangunan sekolah tersebut. Sehingga 
para guru meminta semua murid untuk ikut menyambut  
kedatangan donatur tersebut. Tibalah waktunya, 
tampak sebuah mobil datang dengan beberapa orang 
didalamnya. Dan keluarlah seorang wanita anggun yang 
disebut para guru itu sebagai donatur. Aisya pun langsung 
mengarahkan pandangannya kearah wanita tersebut.  
Betapa terkejutnya saat yang ia lihat adalah ibu-ibu yang 
memakai jasanya tadi pagi di pasar. 

Si ibu pun langsung terhenti pandangannya tepat 
pada Aisya, ia tersentak karena ternyata anak yang 
membantunya tadi pagi itu ada tepat dihadapannya 

sebagai seorang murid. Ibu tersebut perlahan pergi 
bersama para guru dan kepala sekolah yang 

menyambutnya.  Seluruh murid pun akhirnya 
disuruh kembali ke kelasnya masing-

masing. Tak lama  berselang, 
s e d a n g  a s y i k  A i s y a 

membaca buku cerita yang ia pinjam dari temannya, ada 
seorang guru yang masuk ke dalam kelas dan memanggil 
Aisya untuk ikut bersamanya ke kantor majelis guru. 

“Aisya…. Ayo ikut ibuk ke kantor majelis guru 
sebentar”

Ternyata, tujuan ia dipanggil adalah atas dasar 
permintaan dari si ibu donatur. Aisya pun langsung duduk 
dihadapan ibu donatur. 

“ Baru tadi pagi kita bertemu, sekarang kita kembali 
bertemu disini ya Nak” kata si Ibu dengan senyum yang 
ramah ke arah Aisya. 

Aisya yang duduk di hadapan ibu itu ikut tersenyum 
sambil tangannya menutup bagian rok yang ada bekas 
jahitan di sebelah kanannya. Ibu itu tampak mengerti 
akan isyarat Aisya yang merasa malu dengan kondisinya 
sekarang. 

Kemudian si ibu langsung meraih tangan Aisya dan 
menggenggamnya. 

“Kamu tau kenapa kamu diberi nama Aisya nak?” 
tanya ibu itu. Aisya lekas menggeleng sebagai tanda 
ketidaktahuannya. Si ibu donatur kembali tersenyum 
dan mengelus kepala Aisya sambil berkata “Karna kamu 
terlahir sudah mampu menghargai hidupmu. Kamu 
bukan hanya seorang anak yang pekerja keras, tapi 
juga seorang anak yang cerdas. Ibu sudah mendengar 
tentang prestasi yang kamu raih sebagai juara umum di 
sekolah ini. Karna itu, ibu berniat ingin membantu kamu 
agar bisa bersekolah sampai cita-cita kamu menjadi 
seorang dokter tercapai. Selain itu, ibu ingin kamu juga 
tinggal bersama ibu sebagai anak ibu. Karna ibu ingin 
kamu tetap sehat dan bisa belajar lebih giat lagi.”

Mendengar ucapan ibu tersebut Aisya pun tak kuasa 
menahan air mata. Ia pun terdiam sejenak. Sesaat 
kemudian, ia kembali melempar pertanyaan kepada si 
ibu “Apakah ibu tidak malu mempunyai anak yang cacat 
seperti saya?” Ibu itu pun segera menjawabnya dengan 
tegas “Tidak Nak! Malah, ibu akan sangat bangga bisa 
menjadi seorang ibu dari anak yang cerdas dan gigih 
sepertimu.” Kembali tampak Aisya meneteskan air mata 
lebih deras lagi dari sebelumnya. Ibu langsung memeluk 
Aisya dan berbisik lirih ditelinganya “Ayo kita beli 
seragam sekolah untukmu, Anakku.”



Assalamu’alaikum sahabat …
Selama libur covid ini kalian pasti sudah rindu dengan guru kita yang 

satu ini.  Ya, Hajjah Rosmiar, S.Pd.I atau yang akrab kita panggil Umi Ros.  
Umi yang lahir di Kota Tengah (Rokan Hulu) pada tanggal 18 

Agustus 1968 ini memang sangat dekat dengan murid- muridnya.  
Umi yang merupakan salah satu guru senior di Minsa ini meraih gelar 
sarjana pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bengkalis 
jurusan Pendidikan Agama Islam.  Dikenal sebagai sosok guru yang 
penyayang, sabar, lembut dan ramah membuat anak-anak senang 
belajar dengan beliau.  

Sahabat Minsa, tau gak hobi Umi apa? Ya... Umi hobi 
melantunkan Asmaul Husna dan sholawat.  Umi memang 
sangat suka melantunkan Asmaul Husna dan sholawat.  
Hobi ini juga beliau ditularkan dengan murid-muridnya di 
Minsa.  Di sela-sela belajar Umi sering mengajak kita untuk 
bersholawat dan melantunkan Asmaul Husna.  

Setiap Kamis pagi di hall Minsa, Umi dengan suaranya 
yang merdu memandu kita untuk melantunkan Asmaul 
Husna dan sholawat bersama-sama. Pasti kita semua 
merindukan membaca Asmaul Husna dan sholawat 
bersama Umi lagi kan.. Keutamaan membaca Asmaul 
Husna dan sholawat nabi adalah selain mendapat pahala 
juga semakin mendekatkan kita dengan Allah dan Rasul-Nya 
karena derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketaatan 
dan ketaqwaannya.

Umi yang menyukai anak-anak ini mulai mengajar 
di MIN 1 Pekanbaru sejak tahun 2001.  Sebelumnya Umi 
mengajar di Desa Bolak Khoiriyah Kecamatan Mandah 
Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 1999 sampai 2001.  
Umi mempunyai motto mengutip dari perkataan Imam 
Syafi’i Rohimahullah yaitu jika kamu tidak sanggup 
menahan perihnya belajar, kamu harus sanggup menahan 
perihnya kebodohan.

Di samping mengajar Umi juga aktif di organisasi 
Dharma Wanita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.  
Kepada sahabat Minsa Umi berpesan, “Jadilah mutiara-
mutiara yang tetap bersinar dan berkilau dimanapun 
ananda berada. Umi berharap ananda sayang menjadi 
teladan bagi teman-teman yang lain.”

Insya Allah pesan dan harapan Umi kita laksanakan. 
Terima kasih Umi sayang… (evd)

Umi Ros, 
Menginspirasi 
dengan Asmaul 
Husna dan Sholawat
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Nama :  Hj. Rosmiar, S.Pd.I
TTL :  Kota Tengah (Rohul) 
  18 Agustus 1968
Pendidikan :  Sarjana Pendidikan
  Agama Islam Sekolah   

  Tinggi Agama Islam   

  (STAI) Bengkalis
Hobi :  Asmaul Husna dan 
  sholawat
Nama suami :  Drs. H. Asmuni, MA
Nama anak :  Hafizhal Ridho
   Afiatul Azizah
   Fauzan Al Khairi

Biodata



Hallooo Sahabat Minsa..
Kali ini bunda Nining akan berbagi pengalaman dan juga motivasi bagi ananda 

dimanapun ananda berada..
“Pengalaman dan Motivasi yang seperti apa bunda?”
Tentunya pengalaman dan motivasi yang akan membuat ananda jadi insan 

yang lebih bermanfaat lagi ! Nah, pertama bunda akan cerita sedikit pengalaman 
bunda saat terpilih terbang ke Lampung..

“Lho, terbang aja bunda Nining udah bangga ya nak??” Hehehe..
Tapi ini bukan sembarang terbang naik pesawat ya nanda..  Kali ini bunda 

Nining terbang ke Lampung dengan membawa nama Provinsi Riau di pundak 
bunda. Berat ya?? Tidak lebih berat deh daripada rindunya bunda yang tidak 
bertemu kalian semasa covid-19 ini. Hiks hiks hiks...

Tapi kali ini akan terobati dengan kisah pengalaman yang akan bunda bagikan ya... Keep listening sahabat Minsa!
Balik lagi ni ke perjalanan bunda ke Lampung. Sebelum bisa terbang ke Lampung, tentu bunda tetap mengikuti prosedur 

yang bertahap. Mulai dari pendaftaran lomba, pengiriman karya lomba,  penilaian dari dewan juri, dan hasil keputusan 
lomba. Alhamdulillah nama bunda Nininglah yang keluar sebagai satu-satunya perwakilan dari Provinsi Riau dalam Ajang 
Lomba Inovasi Pembelajaran Guru  Madrasah Tingkat Nasional yang ditaja GTK Madrasah Kementerian Agama RI yang baru 
perdana diadakan tahun 2019.

Waaah... Dari namanya saja sudah hebat ya nanda.. Tapi bunda masih grand final lho yaaa.. Dan bersaing dengan 
perwakilan dari Provinsi lain. 

Hehehe.. Mirip-mirip acara Indonesia Idol ya nanda.. Meskipun ternyata piala kemenangan belum sampai ke tangan 
bunda untuk dibawa pulang ke Provinsi.. Tapi bunda tetap bersyukur inilah salah satu pencapaian bunda yang cukup 
besar. Dan tentunya bunda tidak akan berhenti berjuang untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya. Begitu juga 
ananda bunda semua.. 

Bunda ingin, nanda tetap optimis! Tetap haus akan prestasi! Tetap lapar akan kesuksesan! Karna semua itu adalah 
bekal terbesar nanda melewati proses kehidupan yang masih panjang ini.. Dan satu rahasia kecil dari bunda Nining “kalau 
kita mampu menorehkan prestasi hingga ke provinsi atau ke nasional bahkan Internasional, kita bisa sekalian jalan-jalan 
dengan gratis lhooo nanda.. Hehehe.. Hayyooo mirip peribahasa sambil menyelam minum air ya nanda..”

Tentu semua itu harus dengan usaha dan optimisme yang luar biasa ya nanda.. Karna tanpa kedua hal itu pencapaian 
kita rasanya kurang sempurna. Dan satu lagi pesan dari bunda. Jangan pernah sekalipun mendengar cibiran atau 
cemo’oh dari orang lain yang hanya akan melemahkan kita. Karna kesuksesan, keberhasilan adalah jalan yang kita 
peroleh dengan usaha kita, bukan usahanya orang lain.

“jadi gimana dong bunda biar gak dengar cibiran dan cemo’ohan orang lain?”
Nahh.. Tentunya kita akan tetap mendengar cibiran dan cemo’ohan tersebut, apalagi kalau orangnya langsung 

berbicara tepat ditelinga kita ya nanda.. Terus sambil teriak lagi. Hehehe.
Misalnya gini, ketika nanda ingin mengikuti sebuah ajang perlombaan bela diri se-tingkat provinsi untuk sampai ke 

tingkat nasional, kemudian ada teman satu tempat latihan yang mencibir “yakin tu bisa menang? Latihan aja masih 
suka kalah” Nahh... Dari perkataan teman nanda tersebutlah nanda bisa membuktikan kalau apa yang dikatakannya 
adalah salah! Tentunya juga dengan usaha dan latihan yang lebih ekstra lagi ya nanda.. Barulah setelah itu jadikan 
cibiran tersebut motivasi ananda untuk membawa keberhasilan pulang. Dengan kata lain, jangan jadikan cibiran dan 
cemo’ohan orang lain menjadi semakin merendahkan semangat kita ya nanda.. Malah sebaliknya, jadikan kedua hal 
itu sebagai tantangan yang menyemangati nanda untuk melangkah lebih maju lagi.

Semuanya juga bunda mulai dengan belajar, mulai dari bidang seni, sastra, busana, videografer, design dan kuliner 
juga bunda pelajari.. Semua itu berawal dari rasa “Penasaran”. Dan berlanjut menjadi kebanggaan ketika semua itu 
bisa kita kuasai. 

Tentunya juga dengan tekun belajar dan mempraktekkan ya nanda... Semoga di kesempatan yang akan datang, 
bunda Nining yang akan kembali mendengar kisah inspiratif dari ananda semua! Selamat mencoba tantangan yang 
bunda beri!  See u soon Sahabat Minsa! (ning)

Mengukir Prestasi 
Hingga Tingkat 
Nasional
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Sahabat, siapa yang masih ingat sejarah kurban?  Sejarah kurban dalam Islam bermula dari kisah Nabi Ibrahim 
bersama putranya Ismail.  Nabi Ibrahim saat itu diuji  oleh Allah SWT,  apakah bersedia atau tidak jika putranya 
dikurbankan.  Ternyata pada saat disembelih, Nabi Ismail atas kehendak Allah digantikan dengan seekor domba.  
Kisah ini mengandung hikmah jangan sampai cinta kita kepada selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah.

Nah, setiap tanggal 10 Zulhijjah umat muslim di seluruh dunia memperingatinya sebagai hari raya Idul Adha 
atau hari raya kurban. Dan Idul Adha tahun ini menjadi istimewa bagi Minsa lho.. Karena perdana melaksanakan 
penyembelihan hewan kurban.  Meskipun masih dalam suasana pandemi Covid 19 tetapi tidak menyurutkan
antusias para guru dan pegawai untuk melaksanakan ibadah kurban.  Penyembelihan dilaksanakan pada hari 
Senin 3 Agustus 2020 di lapangan belakang MIN 1 Pekanbaru dengan hewan kurban yang berjumlah 1 ekor sapi 
dan 2 ekor kambing.  Penyembelihan dilakukan langsung oleh Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi Riau Bapak Drs H Asmuni, MA.

Pada kesempatan itu Kepala Madrasah Bapak Irwan Efendi, M.Pd.I menyampaikan,“Alhamdulillah hari ini 
adalah hari yang sangat bersejarah bagi keluarga besar MIN 1 Pekanbaru yaitu perdana melakukan penyembelihan 
hewan kurban.  Insya Allah ke depannya penyembelihan hewan kurban lebih banyak lagi.  Mudah-mudahan 
kegiatan yang sangat baik ini diberkahi oleh Allah SWT sehingga keberkahan itu kita dapatkan di MIN 1 Pekanbaru.”

Momen Idul Adha tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid 
19.  Oleh karena itu aturan protokol kesehatan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban harus diikuti 
dengan baik.  “Pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dilaksanakan dengan mengikuti 
protokol kesehatan yang  sudah ditetapkan pemerintah untuk  menghindari potensi penularan Covid 19,” tegas 
Kepala Madrasah.

Hewan kurban tahun ini berasal dari kurban guru dan pegawai MIN 1 Pekanbaru.  “Daging kurban disalurkan 
kepada majelis guru dan pegawai serta masyarakat di sekitar MIN 1 Pekanbaru. Waktu pengambilan daging 
kurban dibagi menjadi beberapa sesi untuk menghindari kerumunan,” tutur ketua panitia  Bapak Abuzar, S.Pd.I, 
Bapak Abuzar menambahkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di MIN 1 Pekanbaru berjalan dengan lancar 
berkat kerja sama dan kebersamaan keluarga besar MIN 1 Pekanbaru. (evd)

Kurban Perdana
di MIN 1 Pekanbaru

Warta Minsa



Assalamu’alaikum sahabat Minsa.
Memasuki tahun 2020 Minsa menjalankan program baru.  Apa itu? Basecamp Qur’an.  

Basecamp Qur’an mempunyai tujuan untuk membumikan dan menanamkan kecintaan 
terhadap Al Qur’an bagi siswa siswi MIN 1 Pekanbaru.

Program unggulan ini dilatarbelakangi oleh karena di era globalisasi ini banyak sekali 
pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat.  Hal ini disebabkan umat muslim masih 
banyak yang belum mampu untuk memahami isi kandungan Al Qur’an secara baik apalagi 
menghafalnya.  Oleh karena itu pihak madrasah mengusahakan sedini mungkin untuk 
mendidik siswa Minsa untuk membiasakan membaca dan menghafal Al Qur’an.

Dengan membaca dan menghafal Al Qur’an bisa mengambil hikmah serta meresapi 
isinya.  Niscaya kita akan mendapat petunjuk dari Allah SWT serta menenangkan hati, itulah 
yang dinamakan Rahmat Allah SWT.

Sebagai tahap awal, program ini dilaksanakan di kelas tahfiz yaitu kelas 3 D dan 3 E.  
Setiap hari Sabtu dan Ahad mereka dibina oleh ustadz-ustadz yang kompeten di bidangnya. 

Bapak Abuzar selaku Wakil Bidang Keagamaan menyampaikan harapannya, “Dengan 
basecamp Qur’an dapat mencetak  hafiz dan hafizah yang  memiliki karakter kuat dalam menghafal Al Qur’an sehingga menjadi 
bibit-bibit untuk mengadakan kerja sama dengan LPTQ kota Pekanbaru.” 

Tabarokallahu... Mudah-mudahan program ini benar-benar mencetak generasi Qur’ani yang sholih dan sholihah.  (evd)

Basecamp Qur’an Mencetak Generasi Qur’ani

MIN 1 Pekanbaru berhasil meraih apresiasi di tingkat nasional 
pada lomba praktik baik sambut tahun ajaran baru yang digelar 
oleh Kemdikbud dan Kemenag.  Praktik baik yang diberi apresiasi 
ini berupa video praktik pembelajaran berdurasi dua menit dengan 
kategori BDR (Belajar Dari Rumah).

Video ini menceritakan kerinduan yang dirasakan guru-guru 
MIN 1 Pekanbaru untuk mengajar seperti biasa.  Semenjak pandemi 
covid 19, MIN 1 Pekanbaru melaksanaan kegiatan belajar mengajar 
dari rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru 
dan mengikuti kurikulum darurat yang telah ditetapkan.  Namun 
pandemi ini tidak menyurutkan semangat guru-guru untuk terus 
melaksanakan pembelajaran daring dengan cara kreatif dan inovatif 
serta menyenangkan khususnya bagi peserta didik.  Antusias dari 
ananda peserta didik MIN 1 Pekanbaru adalah cerminan semangat 
pantang menyerah untuk terus belajar dan menambah pengetahuan 
di tengah pandemi ini.  Dan tetap berharap dan berdo’a agar 
pandemi ini segera berlalu dan kegiatan belajar mengajar kembali 
berjalan seperti biasa.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian 
Agama (Kemenag) memberikan apresiasi 
atas praktik baik yang dilakukan lembaga 
pendidikan dalam proses belajar mengajar 
selama masa pandemi.

A d a  1 9  l e m b a g a  y a n g  d i r i l i s 
Kemdikbud sebagai penerima apresiasi: 
2 lembaga tingkat PAUD/RA, 5 lembaga 
tingkat dasar, 7 lembaga tingkat 
menengah, 1 pesantren, dan 4 
lembaga pendidikan atas. Dari 
jumlah itu, sebanyak 10 lembaga 
adalah lembaga pendidikan 
Islam, yaitu madrasah dan 
pondok pesantren.

Praktik Baik yang diberi 
apresiasi ini berupa video 
p r a k t i k  p e m b e l a j a r a n 
berdurasi maksimal dua 
menit. Ada dua kategori 
praktik yang diapresiasi, 

yaitu BDR (Belajar Dari Rumah); dan Pembelajaran Tatap Muka.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan 

(KSKK) Madrasah, A Umar mengapresiasi madrasah dan pesantren 
yang telah ikut serta mengirimkan praktik baik di tempat mereka 
masing-masing. Menurutnya, video itu bisa menginsprasi lembaga 
pendidikan lain yang juga sedang terkena pandemi ini.

“Sejak awal, saya selalu mengajak madrasah untuk berani 
mencoba dan menjadikan setiap kompetisi sebagai budaya mutu 
madrasah,” terangnya seperti yang dimuat di website Kementerian 
Agama RI di Jakarta, Selasa (25/08).

Lembaga pendidikan yang memperoleh apresiasi akan diberikan 
penghargaan dari Kemdikbud dan Kemenag.

Berikut madrasah dan Pondok Pesantren yang yang 
mendapatkan Apresiasi:

Kategori Belajar dari Rumah (BDR)
1. RA Muslimat NU 015 Kauman, Ponorogo, Jawa Timur.
2. MI Miftahul Alhlaqiyah Semarang, Jawa Tengah.
3. MIN 1 Pekanbaru, Riau.
4. MIN 2 Kota Tangerang Selatan, Banten

5. MTSN 6 Bantul, Yogyakarta
6. MAN 1 Kota Bekasi, Jawa Barat
Kategori Pembelajaran Tatap Muka:
1. MTS Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta.
2. MTSN 5 Kuningan, Jawa Barat.
3. MA Vokasi Maulana Ishaq Lamongan
4. Dayah Babussalam Al Hanafiyyah, Aceh Utara.

Video praktik baik MIN 1 Pekanbaru yang berjudul Kerinduan 
#SeruBelajarKebiasaanBaru dapat dilihat di channel youtube 

MIN 1 Pekanbaru.

MIN 1 Pekanbaru Raih Apresiasi
Berbagi Praktik Baik dari Kemdikbud-Kemenag
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Belajar menjadi entrepreneur di Market Day

Perpisahan dengan Bunda Hamidah 

Expo Madrasah & Market Day Tabligh akbar memperingati Tahun 
Baru Islam 1 Muharram 1442 H

Kakanwil lepas jalan santai di Gebyar 
Milad MIN 1 Pekanbaru

Minsa taja lomba kreativitas Pramuka 
se kota Pekanbaru dalam rangka HUT 
Gudep ke-3
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Tim Tata Usaha MIN 1 Pekanbaru melayani dengan 
sepenuh hati

MIN 1 Pekanbaru taja workshop implementasi KMA 183 

& 184 dan pembelajaran jarak jauh

Tim Redaksi Mading ‘Mata Minsa’ belajar dunia jurnalistik 
di Riau Pos

Siswa MIN 1 Pekanbaru Demo Sains bersama 
Walikota Pekanbaru di acara Program PINTAR 
Tanoto Foundation

MIN 1 meraih juara umum siaga dan penggalang pada ajang 
Lomba tangkas Pramuka se-kota Pekanbaru di SD Al Azhar 
Syifa Budi

Pisah Sambut Kepala Madrasah dari Bunda 
Fitrisma Rais, M.Pd kepada Bapak Irwan 
Efendi, M.Pd.I di Tepian Mahligai Kampar
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Alhamdulilah di bulan Februari lalu Athar dan Qolbi mengukir prestasi pada KSN 
(Kompetisi Sains Nasional) yang sebelumnya dikenal sebagai OSN (Olimpiade Sains Nasional). 
Di tingkat Kota Pekanbaru Syaker Athar Reihan berhasil meraih peringkat 2 bidang IPA dan 
Sarah Almira Qolbi meraih peringkat 6 bidang Matematika. Atas raihan ini Athar berhak 
mewakili Pekanbaru untuk KSN tingkat Provinsi.

Raihan prestasi ini bukan tanpa sebab.  Sebelumnya mereka telah dipersiapkan dengan 
mengikuti pembinaan materi olimpiade seperti KSM (Kompetisi Sains Madrasah) dan KSN 
(Kompetisi Sains Nasional).  Para siswa yang dibina bukanlah siswa yang yang biasa saja, 
namun siswa yang berpotensi dan memiliki keinginan yang kuat dalam bidang sains dan 
matematika.   Persiapan sudah dimulai sejak bulan Januari lalu dengan memilih siswa dari 
kelas 4 dan 5 yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai perlombaan.

Ada 10 siswa yang terpilih untuk mengikuti KSM bidang matematika dan IPA.  Kesepuluh 
siswa tersebut adalah  Athar, Qohar, Khansa, Indah dan Najwa untuk bidang IPA.  Talitha, Qolbi,  Imtiyaz, Raissa dan  Zhiva untuk 
bidang matematika.  Mereka melaksanakan  latihan intensif untuk belajar soal-soal olimpiade.

Akan tetapi pelaksanaan KSN tingkat Provinsi harus ditunda karena pandemi Covid 19. Begitu juga dengan pelaksanaan KSM. 
Semoga pandemi ini cepat berlalu dan teman-teman tetap semangat untuk berlatih. (evd)

Athar Wakili Pekanbaru
di KSN Provinsi Riau

Assalamu’alaikum sahabat Minsa semuanya...
MIN 1 Pekanbaru kembali  menorehkan prestasi yang membanggakan.  

Kali ini prestasi yang diraih dari perlombaan yang diadakan di MTsN 1 
Pekanbaru dalam rangka milad MTsN Pekanbaru yang ke-41.  Perlombaan 
ini diikuti oleh sekolah se kota Pekanbaru.   Berikut ini nama-nama siswa 
siswi Minsa yang menorehkan prestasi di ajang perlombaan tersebut :

Juara 1 MTQ Putri
AISYAH NUR RAMADHANI

Juara 3 MTQ Putra
RAFIF RIZKY

Juara 2 Pidato 
CAESARIO TRI PUTRA LUBIS

Juara 3 Story Telling 
HAYFA AQILA TSANIYA

Selamat kepada para pemenang kebanggaan MIN 1 Pekanbaru.. Raih 
terus mimpi dan jangan mudah berputus asa. 

Milad MTsN 1 Pekanbaru

Warta MINSA
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Sertifikasi Al Qur’an, 
Hadiahkan Mahkota Surga untuk Ayah Bunda
Assalamu’laikum sahabat Minsa.  
Allah SWT menjanjikan para penghafal Al Qur’an akan 

menghadiahkan mahkota surga untuk orang tuanya.  Nah, 
MIN 1 Pekanbaru memberikan apresiasi kepada teman-
teman yang telah berusaha menghafal Al Qur’an dengan 
menggelar kegiatan sertifikasi.
Kegiatan sertifikasi Al Qur’an ini menjadi penyemangat 
sahabat Minsa untuk menghafalkan Al Qur’an. Kegiatan 
sertifikasi ini juga bertujuan memberikan sertifikasi dan 
sebagai uji publik kemampuan hafalan siswa. 

Di awal tahun tepatnya hari Kamis 9 Januari 2020 MIN 1 
Pekanbaru kembali menggelar sertifikasi Al Qur’an di aula 
serba guna Minsa.  Dengan mengusung tema ‘Mahkota buat 
ayah dan bunda’ kali ini MIN 1 mewisuda 215 siswa  yang 
terdiri dari 144 siswa juz 30, 8 siswa juz 29, 2 siswa juz 28, 2 
siswa juz 27, 58 siswa juz 1 dan 1 siswa juz 2.

“Mudah-mudahan anak-anak Minsa bisa menghafal lebih 
banyak lagi dan menjadi anak sholeh yang menghantarkan 
orang tuanya ke surga,” kata Kepala Kantor Kementerian 
Agama Provinsi Riau Dr H Mahyudin, MA di acara sertifikasi 
Al Qur’an siswa MIN 1 Pekanbaru “Saya juga berharap 
dari peserta sertifikasi ini bisa melanjutkan ke jenjang  
tsanawiyah dan aliyah dan menghantarkan anak-anak kita 
belajar ke Timur Tengah, “lanjut Kakanwil yang hari itu juga 
melepas keberangkatan 14 siswa MAN 1 dan MAN 2 belajar 
ke Cairo Mesir

Kegiatan yang merupakan agenda tahunan ini dihadiri 
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau,  
Kasubag TU Kemenag Kota Pekanbaru, Camat Pekanbaru 
Kota,  Kepala KUA Pekanbaru Kota,  Lurah Simpang Empat, 
orang tua siswa dan undangan lainnya.

Mengutip sebuah hadis,  Kepala Madrasah Irwan Efendi,  
MPd.I  menyampaikan sebaik-baik kalian adalah orang yang 
mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya.

“Semoga ini menjadi modal untuk melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi.  Dan ke depan siswa siswi MIN 1 
Pekanbaru bisa tembus 30 juz.” harapnya.  

Ayo... tetap semangat menghafal Al Qur’an ya teman-
teman. (evd)

Warta Minsa



MATA MINSA
Sahabat  pembaca setia Mata Minsa 

tentunya kalian semua bertanya-tanya 
kan kenapa Tim Redaksi memberikan 
nama Majalah ini dengan MATA MINSA? 
Untuk itu… yuk kita simak penjelasan 
di bawah ini!

Sahabat, mata merupakan alat indra 
yang terdapat pada manusia. Secara 
konstan mata menyesuaikan jumlah 
cahaya yang masuk, memusatkan
perhatian pada objek yang dekat dan 
jauh serta menghasilkan gambaran 
yang kontiniu dan dengan segera 
dihantarkan ke otak. 

Struktur dan fungsi mata 
Untuk memahami bagaimana mata 

memandang, kita akan mempelajari 
struktur dan fungsi mata. Struktur 
atau bisa disebut dengan anatomi mata meliputi sklera, konjungtiva, kornea, pupil, iris, lensa, retina, 
saraf optikus, humor aqueus, serta humor vitreus yang masing-masingnya memiliki fungsi atau kerjanya 
sendiri. Yuk… kita lanjutkan lagi bacanya!

Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk 
dengan cara membuka dan menutup, seperti halnya celah pada lensa kamera. Jika lingkungan di sekitar 
gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak.  Jika lingkungan di sekitar terang, maka cahaya 
yang masuk menjadi lebih sedikit. Ukuran pupil dikontrol oleh otot sfingter pupil, yang membuka dan 
menutup iris.

Lensa terdapat di belakang iris. Dengan merubah bentuknya, lensa memfokuskan cahaya ke retina. 
Jika mata memfokuskan pada objek yang dekat, maka otot silier akan berkontraksi, sehingga lensa 
menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Jika mata memfokuskan pada objek yang jauh, maka otot silier akan 
mengendur dan lensa menjadi lebih tipis dan lebih lemah. Sejalan dengan pertambahan usia, lensa 
menjadi kurang lentur, kemampuannya untuk menebal 
menjadi berkurang sehingga kemampuannya untuk memfokuskan objek yang dekat juga berkurang. 
Keadaan ini disebut presbiopia.

Retina mengandung saraf-saraf cahaya dan pembuluh darah. Bagian retina yang paling sensitif adalah 
makula, yang memiliki ratusan ujung saraf.  Banyaknya ujung saraf ini menyebabkan gambaran visuil 
yang tajam. Retina mengubah gambaran tersebut menjadi gelombang listrik yang oleh saraf optikus 
dibawa ke otak.

Saraf optikus menghubungkan retina dengan cara membelah jalurnya. Sebagian serat saraf menyilang 
ke sisi yang berlawanan pada kiasma optikus (suatu daerah yang berada tepat di bawah otak bagian 
depan). Kemudian sebelum sampai ke otak bagian belakang, berkas saraf tersebut akan bergabung 
kembali. 

Itulah sebabnya tim redaksi memberikan nama Majalah ini dengan Mata karena banyak sekali yang 
bisa kita pelajari dari sistem kerja MATA. Salah satunya tanggap lingkungan sekitar supaya terjaga 
kebersihannya, mengamati pengetahuan di sekitar kita serta menjaganya dan menyelesaikan tugasnya 
masing-masing tanpa mengeluh. 

Nah… oleh sebab itu kita harus tetap menjaga MATA kita dengan baik agar MATA kita tetap bisa 
terus menggali ilmu dengan membaca dan menulis. Baik lah sahabat... Semoga kita menjadi MATA yang 
indah bagi lingkungan kita. Aamiiiiin. (thes)
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Apa kabar sahabat Minsa... 
Di masa pandemi ini kegiatan berkebun bisa menjadi 

pilihan untuk mengisi waktu luang. Jika di rumahmu tidak 
memiliki lahan yang luas, metode tanam hidroponik bisa 
teman-teman lakukan.

Nah, beberapa waktu lalu kelompok Duta Lingkungan 
Minsa mendapat pengalaman seru dan menarik di 
salah satu kebun hidroponik di Pekanbaru.  Dan pada 
kesempatan ini mereka akan membagikan ilmu yang 
telah mereka peroleh untuk teman-teman semua.  Yuk 
kita simak...

Hidroponik adalah menanam dengan memanfaatkan 
air dan tanpa menggunakan media tanah.  Bertanam 
hidroponik dimulai dari menyemai benih di media tanam 
rockwol yang sebelumnya sudah dipotong-potong 
dan dibasahi dengan air mineral.  Selanjutnya rockwol 
dilubangi dengan lidi dan dimasukkan satu butir benih.  
Butuh kesabaran lho untuk memindahkan benih yang 
kecil ke media tanam rockwol.  

Setelah menyemai benih, selanjutnya kita membuat 
larutan nutrisi (pupuk) atau  campuran nutrisi dalam air.

Nutrisi (pupuk)  yang digunakan untuk tanaman 
hidroponik berbeda dari nutrisi untuk tanaman yang 
ditanam pada media tanah.  Campuran nutrisi untuk 
tanaman hidroponik ini biasanya mudah didapatkan di 
toko peralatan berkebun.

Hidroponik dengan medium air biasanya digunakan 
untuk tumbuhan dengan akar yang dangkal, seperti 
sayuran hijau, lobak, atau herba.

Tapi, sebelum mencoba berkebun hidroponik, 
pastikan teman-teman banyak membaca pengetahuan 
seputar metode menanam tanpa tanah hidroponik ini, 
ya.  Supaya jadi lebih siap saat akan memulai berkebun 
hidroponik.

Salah satu keunggulan sayur hidroponik ini adalah 
bebas dari pestisida, hama dibasmi dengan menggunakan 
botol yang diberi lem perekat untuk menjebak hama.  

Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman 
hidroponik secara sederhana dapat memanfaatkan botol 
bekas air mineral seperti di bawah ini :

 

Langkah-langkah cara membuat tanaman 
hidroponik dengan botol bekas :
1. Potong botol bekas menjadi 2 bagian.
2. Lubangi tutup botol.
3. Gabungkan ke dua bagian botol. Caranya adalah 

dengan membalik bagian moncong botol menghadap 
ke bawah.

4. Pasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang di 
tutup botol, pastikan sumbu atau kain bisa menyerap 
air nutrisi.

5. Isi bagian atas botol dengan media tanam (bisa 
rockwool, spon, sekam bakar atau pecahan bata 
merah). Pilih saja mana yang paling mudah didapat. 
Karena fungsi media ini hanya untuk pijakan akar agar 
tidak rebah.

6.  Tanam bibit atau taburkan 2-3 biji bibit tanaman ke 
dalam media tanam.

7.   Siram dengan larutan nutrisi hidroponik.
8.  Simpan di tempat yang tidak terkena hujan tetapi 

masih bisa mendapat sinar matahari.
Sekian dulu cerita dari kami.  Selamat berkebun… (evd)

Hidroponik,
Menanam Tanpa Tanah

Media tanam rockwol dipotong-potong dahulu sebelum 
digunakan

Mencampur larutan nutrisi hidroponik

Panen daun mint di kebun hidroponik

Menyemai benih di media tanam rockwol

Green
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Bukan Sebuah Puisi Perpisahan
Suasana haru menyelimuti Minsa pagi itu.  Karena Kepala Madrasah 

Bunda Fitrisma Rais dimutasi ke tempat yang baru. Kesedihan nampak 
di wajah guru-guru dan sahabat Minsa.  Setelah mengabdi lebih dari 
5 tahun sebagai kepala madrasah, tentunya memberikan kesan yang 
mendalam kepada kita semua.

Bertempat di hall Minsa pada Jum’at 31 Januari 2020, Bunda 
mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena telah menjadi 
kenangan terindah dan bagian yang tidak terlupakan dalam kehidupan 
Bunda.  

“Banyak hal yang telah dilalui di MIN 1 Pekanbaru dan menjadi 
kenangan terindah .  Bunda mendoakan mudah-mudahan ananda semua 
tumbuh menjadi generasi sholeh dan sholehah, muslim yang tangguh 
dan dapat mengamalkan setiap hal kebaikan yang diajarkan oleh bapak 
dan ibu guru di madrasah kita,”ujarnya.  

Pada momen ini tak lupa Bunda mengucapkan terima kasih 
kepada kita semua yang sudah menjadi bagian perjuangan kita 
bersama untuk membesarkan madrasah kita  tercinta.  Beliau 
juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh guru dan 
pegawai untuk kemajuan MIN 1 Pekanbaru.  Harapannya semoga 
MIN 1 lebih baik lagi kedepannya.  

Di acara ini teman kita Caesario dan Aura mempersembahkan 
puisi yang berjudul ‘Bukan Sebuah Puisi Perpisahan.”  

Tapi teman-teman tak perlu sedih karena seperti pesan dari 
puisi, perpisahan ini bukanlah akhir perjumpaan kita dengan beliau.  
Bunda pindah tugasnya tidaklah jauh yakni di MTsN 1 Pekanbaru.  
Jadi jika rindu kita dapat menjumpai Bunda di sana karena sekarang 
beliau diamanahkan menjadi Kepala Madrasah MTsN 1 Pekanbaru. 

Di akhir acara pihak madrasah memberikan kenang-kenangan 
kepada Bunda. Terima kasih atas pengabdian Bunda yang telah 
membawa kemajuan untuk Minsa.  Semoga selalu dalam lindungan 
Allah SWT.

Momen

Karya Bunda Parti Ningsih

Bait ini tertulis bukanlah sebagai pesan dari akhir sebuah perjumpaan..
Karna “perpisahan” bukanlah ungkapan yang tepat bagi kita..
Karna senja masih akan terus hadir...

Dan mentari 
masih akan terus menyongsong kebaikan setiap harinya..
Senyum masih akan menyapa kita meski telah berjauhan..

Tapi selama masih berpijak pada bumi yang sama..
Masih menghirup udara pepohonan yang serupa..
Dan menatap masa depan yang indah..
Maka, kita masih akan tetap bersama..

Seperti hari ini esok dan nanti..
Jika rasa rindu maka bertemulah..
Jika rasa sedih maka saling merangkullah..
Jika rasa sendiri maka pandangilah..

Kami masih tetap di tempat yang sama..
Masih siap menyambutmu, Bunda...

“Bukan sebuah puisi perpisahan”
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EXPO HAB KEMENAG KOTA PEKANBARU
Di awal Januari 2020 yang lalu MIN 1 Pekanbaru ikut memeriahkan 

expo yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru.  Expo ini 
merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Amal 
Bhakti (HAB) Kementerian Agama yang ke-74.

Acara ini diisi oleh berbagai kegiatan, antara lain pameran, 
penampilan siswa madrasah dan berbagai perlombaan.  Peserta 
pameran berasal dari madrasah dan UMKM se kota Pekanbaru.  
Pameran yang digelar di halaman kantor Kemenag Pekanbaru ini 
menjadi ajang promosi madrasah dengan menampilkan program 
unggulan dan hasil karya siswa.  Stan MIN 1 Pekanbaru termasuk yang 
cukup banyak pengunjungnya lho... 

Selain itu expo Kemenag ini juga menjadi ajang kreatifitas siswa 
madrasah untuk mengasah bakat di bidangnya.  Berbagai penampilan 
dari siswa madrasah ikut manambah semarak acara ini. Pada kesempatan ini siswa siswi  MIN 1 Pekanbaru turut 
menampilkan rebana, nasyid dan dendang minsa.

Dan yang tak kalah seru adalah adu tangkas masak nasi goreng yang pesertanya adalah kepala madrasah dan 
kepala KUA se kota Pekanbaru. Tim masak MIN 1 Pekanbaru yang terdiri dari Kepala Madrasah Bapak Irwan Efendi, 
Bunda Nora Gusti, Pak Budi Afrianto, Pak Nasrun dan Bunda Parti Ningsih berhasil meraih juara 3 lomba masak nasi 
goreng.  Wah keren ya..

Expo

DAILY ACTIVITY
To order things to buy
A  :  Hi, where are you going?
B  :  To student’s store. Anything to order?
A  :  Yes, I order a pack of peanuts and refill the pen.
B  :  Well, money?
A  :  Will you please pay first ? I’ll change your’s later.        
B   :  I wish I could help, but my money is barely enough.
A   :  Wait a minute! Here you are.

Memesan beli sesuatu
A  :  Hei... Anda mau kemana?
B  :  Ke koperasi pelajar. Mau nitip sesuatu? 
A  : Ya, Saya nitip sebungkus kacang dan isi pena.
B  :  Baiklah, uangnya?
A  :  Tolong anda bayar dulu dengan uang anda.  Saya akan ganti uang anda nanti.
B  :  Saya ingin bantu tapi uang saya pas-pasan.
A  :  Tunggu sebentar!  Ini uangnya.

ENGLISH



Karya Bunda Parti Ningsih

Pekanbaru kota Madani... 
Kota indah nan seri asli...
Begitulah sekiranya yang orang katakan..
Begitulah sekiranya yang kami idamkan..
Tempat silahturahim tetap terjaga..
Tempat perkumpulan saling sapa menyapa..

Namun kota ini kini sepi..
Sepi karna kehadiran yang sama sekali 
tak kami ingini..
Kini kami harus saling jauh berjauhan..
Menjaga jarak seolah kami bermusuhan..
Bahkan ketika tiba hari kemenangan...
Kami merasa tunduk akan kekalahan...

Kotaku kota Madani...
Mungkin tunggulah sebentar lagi...
Cobaan ini segera berakhir..
Wabah ini segera menyingkir..
Dan kita akan bahagia..
Dengan senyuman yang ceria..
Sebab, kotaku kota Madani.. Bukanlah kota Mati..

Kotaku Kota 
Madani.. Bukan 
Kota mati..

Rindu                 
                                                            
Karya  Aleea Chaira 
Natasha
Kelas 4 E                                         

Corona.. cepatlah berlalu                               
Aku sudah rindu
Rindu akan hari-hariku dulu
Rindu sekolah, teman-teman dan guruku
Sunggu aku rinduu

Ku hitung hari-hariku
Tanpa terasa sudah lima bulan 
berlalu
Aku hanya ditemani keluargaku
Tanpa teman dan guruku
Yang dulu mengisi hari-hariku
Seakan hilang sebagian jiwaku
Sungguh aku rinduu
 
Doaku kepada Rabb ku
Semoga corona cepat berlalu
Bersihkan duniaku seperti dulu.
Sungguh aku rinduu

Corona 
oh Corona
Karya Oezil Dwi Putra
Kelas 4 E

Bilamana sekolah datang
Ku merasa senang dan bahagia
Tetapi apalah daya
Semua hanya mimpi belaka

Kapankah wabah ini kan pergi
Pergi sejauh-jauhnya
Agar aku bisa sekolah lagi
Dan berjumpa dengan teman semua

Ya Allah ya Tuhanku
Cepatlah corona ini berlalu
Karena mamaku tak sanggup jadi guru
Biarlah aku belajar bersama guru
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Hikmah Covid 19
Karya Afifah Uswatun Husna
Kelas 4 E

Corona adalah makhluk Allah
Corona melatihku untuk bersyukur
Karnanya aku belajar
Bahwa hidup bersih itu sangatlah mudah
Karenanya aku sadar
Bahwa sehat membuatku nyaman dalam beribadah

Namun tak ada alasan untuk sedih dan diam
Dengan belajar online membuatku terus berusaha
Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya
Juga senantiasa berdo’a 
Semoga bisa sekolah dengan tatap 
muka

Ingatlah wahai manusia....
Bahwa kita ialah manusia yang lemah
Hanya Allah Sang Maha Kuasa
Hendaknya kita berusaha mendekat 
kepada Nya
Demi kesehatan bumi tercinta

Rindu 
Sekolah

Karya  Reyhana Khansa Kadira
Kelas 6 E

Bel sekolah yang berbunyi
Barisan rapi setiap pagi
Menyapa guru dengan semangat pagi
Semua entah kapan lagi

Entah kapan semua kembali
Entah kapan kami bisa bermain lagi
Entah kapan kami bisa bersama sama lagi

Tapi semangat belajar tak boleh padam
Bagaimanapun kondisi yang ada
Karena tugas kami 
adalah menjadi penerus bangsa yang tak pernah
menyerah
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Corona 
Karya  Salsabila Dita Fitria
Kelas 4 E

Pada awalnya aku melihat berita tentang 
engkau di TV
Yang berasal dari suatu daerah kecil di 
China yang bernama Wuhan
Aku melihat engkau meluluhlantakkan 
daerah tersebut

Wahai corona, kenapa engkau datang 
tiba-tiba
Tanpa diduga dan ku sadari
Tiba-tiba engkau telah datang di tengah 
kehidupan kami
Betapa kaget dan terkejutnya kami

Oh corona engkau datang bertepatan 
pada saat bulan Ramadhan
Biasanya kami sholat berjama’ah di 
mesjid dan karena engkau kami sholat di 
rumah
Biasanya kami mudik pada hari raya dan 
sekarang tidak karena engkau
Oh corona kami benci sama kamu

Corona, engkau juga telah memisahkan 
aku dan teman-temanku dan para 
guruku
Kami tidak boleh lagi ke sekolah untuk 
bertatap muka, itu semua karena engkau
Aku jenuh dengan keadaan ini
Oh Tuhan cepatlah engkau angkat 
corona dari muka bumi ini
Agar kembali lagi kehidupan normalku 
seperti dulu



Namanya Ibrahim bin Adham. Ia terlahir dari keluarga bangsawan. Hartanya banyak dan 
berlimpah. Ibrahim memiliki hobi berburu hewan. Suatu hari ia pergi berburu dengan 
membawa panah dan beberapa potong roti untuk bekal. Seharian ia menelusuri hutan 
tapi tak satu pun buruan yang didapat. Biasanya dengan mudah Ibrahim menangkap 
hewan buruan.

Duduklah ia di atas sebuah batu untuk beristirahat. Hari ini sungguh 
mengecewakan bagi Ibrahim. Sambil melepas lelah, diambilnya sepotong 
roti untuk dimakan. Namun tiba-tiba datang seekor burung gagak terbang 
mendekat. Sekonyong-konyong Ibrahim meletakkan roti ke atas batu. 
Diambilnya busur dan anak panah. Ekor matanya mengikuti gerak si burung 
gagak. 

“Dari pada tidak ada buruan yang di bawa pulang, seekor gagak pun 
jadilah,” bisik Ibrahim dalam hati.

Dengan sigap burung gagak menyambar roti Ibrahim dan seketika 
terbang menjauh. Ibrahim memiliki sifat kikir. Ia tidak rela sepotong 
roti miliknya diambil gagak.  Dikejarnya burung gagak dan memacu 
kuda dengan kencang. Kali ini si burung gagak tak boleh lepas 
dari buruan. 

Sampailah Ibrahim di sebuah bukit. Dilihatnya burung 
gagak terbang merendah. Lalu gagak tadi melepaskan roti 
dari cakarannya. Seketika burung gagak terbang tinggi. 
Ibrahim berlari mengejar. Sayangnya si gagak hilang dari 
pandangan.

Dari atas bukit ia melihat seorang laki-laki terbaring 
di tanah. Kedua tangan dan kakinya terikat tali. 
Dengan iba Ibrahim bergegas menuruni lereng 
bukit. Dibantunya lelaki tersebut 
dengan melepaskan tali lalu didudukkannya.

“Terimakasih untuk kebaikanmu yang 
telah menolongku,” kata lelaki itu.

“Siapakah Tuan sebenarnya?” 
tanya Ibrahim.

“ A k u  a d a l a h  s e o r a n g 
pedagang,” jawab lelaki itu. 
“Suatu hari aku dirampok. Seluruh 
hartaku diambil oleh kawanan 
perampok. Aku diikat di sini selama 
berhari-hari.”

KISAH IBRAHIM BIN ADHAM SI PEMBURU
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Kisah dan Hikmah



“Berapa lama Tuan di sini?” 
“Sudah tujuh hari tujuh malam. Selama ini tidak ada satu pun orang 

yang aku jumpai. Dan baru hari ini aku bertemu orang” 
“Selama itu, Tuan?” Ibrahim tercengang mendengar penjelasan si 

lelaki. Badan lelaki itu masih terlihat segar. Padahal sudah tujuh hari ia 
terikat. Tidak pula bertemu manusia. Mana mungkin dia bisa mendapat 
makanan.

“Lalu bagaimana Tuan bisa bertahan hidup? 
Sedangkan kedua kaki dan tangan Tuan terikat erat,” selidiknya.

“Tadinya aku berfikir akan menemui ajal di sini. Mana mungkin 
akan hidup bila tanpa makan. Tapi Allah Maha Kuasa. Setiap hari 

ada seekor burung gagak yang datang. Ia menjatuhkan buah-
buahan,” jelas lelaki pedagang.

Lanjutnya, “Hari ini ia menjatuhkan roti kepadaku”.
Mendengar penjelasan lelaki pedagang, termenunglah 

Ibrahim. Baru saja ia berniat hendak memburu gagak si 
pencuri roti. Tetapi ternyata burung gagak itu menolong 
orang tujuh hari lamanya. Peristiwa ini sungguh 
menggugah hati Ibrahim bin Adham. 

“Aku banyak mendapat pelajaran dari peristiwa ini. 
Aku malu pada Allah. Ternyata burung gagak itu lebih 
dermawan dari pada aku. Dia rela menghadapi bahaya 

demi menyelamatkan nyawa manusia.” 
gumamnya dalam hati. “Sementara aku, sedikitpun tak 

rela hartaku diambil. Meskipun hanya sepotong roti. Dan 
yang mencuri seekor burung gagak.”

Sejak peristiwa itu Ibrahim bin Adham bertaubat kepada 
Allah SWT. Dia rajin bersedekah. Kebun dan istana diwaqafkan. 

Budak-budak dimerdekakan. Ditinggalkannya segala kemewahan.  
(ren)

HIKMAH YANG DAPAT DIAMBIL 
DARI KISAH INI:

1. Setiap makhluk Allah membawa pesan dan hikmah yang dibawanya 
masing-masing, bahkan dari

 seekor burung gagak sekalipun.
2. Manusia kadang kala dengan semakin banyaknya harta akan semakin kikir. 
Padahal sesungguhnya harta itu hanya titipan dari Allah.

3. Allah Maha Pemberi rizki bagi setiap makhluk-Nya yang bernyawa. 
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Mewarnai

Mewarnai Kaligrafi

Hai sahabat, kali ini Mata Minsa
minta tolong sahabat untuk mewarnai

kaligrafi di atas, terima kasih ya sahabat
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Karya
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Karya
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Merajut Tali Silaturahmi
di Bumi Palestina

Apa kabar ananda semuanya?  Alhamdulillah, luar biasa, 
Allahu Akbar.. terdengar suara semangat teman-teman 
saat Minsa kedatangan tamu istimewa. Ya, beberapa 
waktu yang lalu kita kedatangan tamu istimewa dari 
Palestina yang bernama Syaikh Ahmed Abdul Nashir Ash 
Shofady.  Syaikh adalah imam Masjid Zakariya di Gaza dan 
di usia 10 tahun beliau telah hafal 30 juz Al Qur’an.  Masya 
Allah, keren ya...

Pada kesempatan itu Syaikh menceritakan kondisi 
saudara kita di Palestina, “Anak-anak di Palestina banyak 
yang kehilangan orang tua mereka.  Kadang orang tua 
mereka cacat karena memperjuangkan kemerdekaan 
Palestina. Ini yang terjadi di sana,  jangankan berfikir untuk 
melanjutkan sekolah, untuk hidup saja sulit di Palestina. 
Kadang ketika mereka belajar mendapat penganiayaan dari 
orang Israel.”

Acara ini diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan 
tema Merajut tali silaturahmi di bumi Palestina,  yang digelar 
pada Selasa 11 Februari 2020 di hall Minsa.    Kegiatan ini 
bertujuan untuk menceritakan kondisi terkini Palestina 
yang masih berjuang dari hantaman Israel serta mengajak 
keluarga besar MIN 1 berdonasi untuk membantu saudara 
kita di Palestina.  

Kedatangan Syaikh didampingi oleh ustadz Rizal 
Maulana, Lc yang juga menjadi penerjemah.  Syaikh 
mengatakan anak-anak Palestina sangat mencintai anak-

anak Indonesia.  Pada kesempatan itu Syaikh menirukan 
suara qori internasional dan Indonesia dan  yang dapat 
menebak mendapat reward dari beliau. Syaikh yang handal 
bermain bola ini juga mempunyai tim nasyid.  Semua 
terpukau dengan suara merdu syekh saat melantunkan 
beberapa buah nasyid.

Selain itu pada acara ini diputarkan beberapa film 
dokumenter tentang kondisi Paleatina dan aksi kemanusiaan 
dari ACT. Ustadz Rizal Maulana  mengatakan, “Sebagai 
bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak Palestina, 
bantuan yang bisa kita berikan yang pertama adalah doa.  
Di setiap sholat kita dan di waktu-waktu yang diijabah oleh 
Allah SWT selipkan doa kita untuk Palestina agar Palestina 
segera terbebas.  Kedua,  memberikan hadiah terbaik yaitu 
berupa infaq terbaik.” 

Total donasi yang dikumpulkan pada acara ini berjumlah 
Rp 17.798.800,00 dan akan disalurkan oleh ACT untuk 
membantu saudara kita di Palestina. (evd)

Minsa Peduli
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