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Mencetak Generasi Berkualitas di Era Multimedia 
Oleh : Luluk Uswatun H., S.Pd. 

 Percayakah Anda, bahwa kasih sayang bisa menghancurkan masa 

depan seorang anak? Menurut sebuah penelitian, 70% dari orang tua 
ternyata tak berhasil dalam mendidik anaknya. Penyebabnya adalah justru 
terletak pada kasih sayangnya yang berlebihan. Maka janganlah 
sembarangan dalam menuangkan kasih sayang kepada seorang anak, sebab 
sanjungan yang berlebihan kepada anak hanya akan menjadi bumerang 

baginya. Tak sedikit masa depan anak hancur karena terbiasa bermanja-manja ria dengan segala 
fasilitas yang dimiliki orang tuanya. 
 Dari pendidikan masa kecil yang salah inilah, kelak akan menumbuhkan seorang pemuda 
yang salah kaprah. Dia akan lebih suka mendompleng pada kesuksesan orang tuanya, membangga-
banggakan status sosial, atribut, kejayaan, kemewahan serta keberhasilan orang tuanya. Hal itulah 
yang justru akan menenggelamkan potensi dan kehilangan jati dirinya, sehingga dia tak mampu 
berbuat apa-apa. Padahal sejatinya pemuda itu haruslah sanggup tampil ke permukaan dan meraih 
kesuksesannya sendiri melebihi apa yang pernah diraih orang tuanya. 
 Sayyidina Ali karramallhuwajhah, pernah menuturkan ‘Bukanlah pemuda, seseorang yang 
mengatakan inilah bapakku, tetapi pemuda adalah yang berani mengatakan, inilah aku.’  

Dalam hadits Rasulullah SAW: “Bekalilah anak-anakmu dengan iman dan ilmu 
pengetahuan. Sebab mereka adalah generasi yang akan hidup di suatu masa, yang era itu sangat 
berbeda denga era kamu sekarang.” Dan orang tua wajib menuntun anaknya pada jalan 
keselamatan dan kebahagiaan dunia akhiratnya. 

Generasi yang lahir dan hidup di era multimedia harus membekali diri dengan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). Mulai dari belajar menggunakan berbagai alat-alat berteknologi 
modern sampai penggunaan sumber-sumber informasi dan komunikasi yang terbentang luas di 
berbagai media secara global. 
 Untuk melahirkan generasi yang ideal, maka harus diciptakan terlebih dahulu lingkungan 
yang bisa mendewasakan kepribadiannya. Sehingga akan tumbuh sikap percaya dirinya, tanpa 
pernah dibayang-bayangi kejayaan orang tuanya. Terpenting lagi, menanamkan keyakinan (iman 

Batas Akhir Pengumpulan Jawaban 24 Juni 2010 

Teman-teman, kuis pada edisi ini berbeda dengan kuis elwathany 
sebelumnya. Di edisi ini, kuisnya berbentuk pertanyaan. Setiap jawaban 
yang masuk akan diseleksi dan jawaban yang benar berhak mengikuti 
pengundian untuk menjadi pemenang. 3 hadiah menarik menanti kalian, 
ayoo buruan!! Jangan tunggu lama lagi ya..!  
Ini dia pertanyaanya: 
 

Mengapa air laut rasanya asin? 

Mudah bukan? Tetapi jika kamu kesulitan menjawab,  kamu boleh tanya 
ayah, ibu, kakak, adik, atau siapa saja yang kamu kenal. Oh ya, nyari 
jawaban di internet juga boleh. OK! 
 

SekolahkuSekolahkuSekolahkuSekolahku    

Sekolahku kau sangat bersih 
Membuat aku nyaman ditempatmu 
Belajar menjadi nyaman 
Sehingga semangat belajar semakin bertambah 

Sekolahku yang indah 
Setiap hari aku memandangmu 
Tek jemuh aku melihatmu 
Karena kau bersih dan indah 

Sekolahku yang nyaman 
Tiap hari ratusan anak ditempatmu 
Belajar dengan sungguh-sungguh 
Untuk menuntut ilmu 

Sekolahku….. 
Aku sangat mencintaimu 
Kaulah tempat ku menuntut ilmu 
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dan takwa) yang kuat serta akhlaqul karimah pada jiwa mereka. Mendidik mereka bagaimana 
seharusnya menghormati orang tuanya, gurunya, menghormati orang yang lebih tua, apapun status 
orang tersebut, kaya ataupun miskin. “Bukanlah termasuk golonganku, siapa yang tidak sayang 
kepada yang muda dan tidak hormat pada yang lebih tua,” sabda Rasulullah SAW. 

Generasi muslim yang berkualitas tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman dengan 
Iptek (ilmu pengetahuan & teknologi), tetapi juga dengan Imtaq (iman & taqwa). Selain memiliki 
kecerdasan intelektual, generasi Muslim juga harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. 
Sehingga terciptalah pribadi Muslim yang kaffah (sempurna). 
 Dalam konteks ke-Indonesiaan, penyematan jiwa nasionalisme di dada para pemuda harus 
dilakukan sejak dini, sebab kepada merekalah masa depan negeri ini kita titipkan. Dari pribadi 
muslim yang kaffah, maka akan lahir sosok pemimpin negeri ini yang agamis, berkompeten dan 
bertanggung jawab.  
 Wallahu a’lam bish-shawab! 
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Peningkatan Mutu Guru MI Islamiyah Alwathaniyah 
Oleh : Qomaruddin, S.Pd. 

Guru sebagai agen pembelajaran juga harus bisa menjadi agen perubahan (Agent of 
Change). Oleh karena itu, upaya peningkatan Sumber Daya  Manusia (SDM) guru sangat diperlukan 
dengan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, workshop, lokakarya atau keikut-sertaan dalam 
forum-forum ilmiah seperti seminar, diskusi dll. Selain itu juga bisa dengan mengakses informasi 
dari berbagai referensi yang bersumber dari buku, media cetak atau dari media elektronik. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guru di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 
Alwathaniyah Mojoanyar Bareng Jombang, upaya positif suportif selalu dilakukan. Fasilitas 
komputer dan internet telah disediakan sebagai media dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah berusaha meningkatkan kualitas 
SDM guru dengan mendelegasikan pada forum ilmiah atau pelatihan. Pada tanggal 27-29 Mei 2010 
Kepala Madrasah mendelegasikan Bapak Qomaruddn, S.Pd dan Ibu Laudri Ayunda Wulandari 
untuk mengikuti Workshop Pengembangan Kurikulum International Class Programme (ICP) 
Berbasis Cambridge International Examination Lower 
Secondary Dan Cambridge International Primary 
Progaramme (CIPP) di Malang yang diselenggarakan 
oleh Pendidikan Dasar Laboratorium Universitas Negeri 
Malang. 

Dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK ) para guru juga tidak mau ketinggalan jaman. 
Sehingga dalam meningkatkan potensi diri bidang TIK 
para guru mengikuti Seminar Dan Lokakarya 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Dalam Pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMK 
Khoiriyah Hasyim dan PC IPNU-IPPNU di Seblak 

Diwek Jombang pada tanggal 5 juni 2010. Dengan penuh harapan, setelah mengikuti seminar dan 
lokakarya tersebut para guru bisa melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pada akhirnya 
tak ada lagi guru yang “gaptek” (Gagap Teknologi). 

Guru harus selalu meningkatkan kualitas diri dan menjaga kualitas madrasah dengan selalu 
belajar dan belajar. Dalam berbagai bidang guru harus bisa menjadi barisan terdepan dalam 
memberikan inspirasi dan pencerahan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat sekitar pada 
umumnya. “Belajar adalah proses yang tak pernah berhenti”.  
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Perkembangan Internet di MI Islamiyah Alwathaniyah 
Oleh : Fendik Rudianto, S.Pd. 

IIIInternet sudah menjadi kebutuhan yang wajib bagi warga 

MI Islamiyah Alwathaniyah. Banyak hal yang didapatkan dari 
internet, mulai dari artikel dan bahan ajar untuk guru-guru, 
penugasan untuk anak-anak, hingga pemanfaatan internet untuk 
pembelajaran dikelas secara online. 

Hampir 3 tahun sudah MI Islamiyah Alwathaniyah 
terkoneksi internet. Mulai dari Telkomnet Instant dimana kami 

harus bersabar karena akses yang lambat (lemot), hingga kami berganti 3 x paket speedy. Memang 
pada awalnya cukup membebani anggaran madrasah. Tetapi dengan tekad yang kuat, kami harus 
belajar dan warga madrasah tidak boleh gaptek (gagap teknologi). 

Akhir tahun 2008, Telkomnet Instant kami putus dan beralih ke Paket Speedy Time Based 
(Rp. 200.000/50 Jam). Akses sudah lumayan cepat, tapi tarif menurut kami masih relatif mahal. 
Hampir setiap hari koordinator komputer harus mengawasi penggunaan akses internet. Hal ini 
dilakukan karena dikhawatirkan melebihi kuota dan terjadi pembengkakan pembayaran. 

Bulan Juni 2009, Telkom Speedy meluncurkan program Rp. 50.000/50 Jam. Tanpa pikir 
panjang, kami langsung beralih ke program ini. Alhamdulillah selama hampir 1 tahun program 
berjalan, internet dapat dimanfaatkan dengan baik. Dari pelatihan pembuatan email untuk anak-
anak, hingga penugasan dimana mereka harus mencari jawaban di internet. Guru-guru pun tak mau 
kalah, sebagian besar mereka sudah memiliki email dan mahir dalam penggunaan internet. Bahkan 
yang paling membanggakan, akhirnya MI Islamiyah Alwathaniyah memiliki blog dimana warga 
madrasah dapat mengakses blog tersebut di http://alwathaniyah.wordpress.com.  

Saat ini akses internet MI Islamiyah Alwathaniyah sudah migrasi ke paket Speedy 
Family/Socialia (Unlimited 384/kbps) dari paket sebelumnya kuota Rp. 50.000/50 Jam. Madrasah 
memutuskan untuk migrasi karena masa untuk kuota Rp. 50.000/50 Jam telah habis dan tidak dapat 
dilanjutkan karena program itu untuk tahun 2010 sudah tidak ada. Jika anggaran memungkinkan, ke 
depan madrasah berupaya untuk membuat layanan hotspot/wifi untuk warga madrasah dan warga 
sekitar madrasah. 

Pemanfaatan Internet di MI Islamiyah Alwathaniyah memang belum begitu maksimal. Hal 
ini dikarenakan jumlah komputer tak sebanding dengan jumlah siswa. Namun demikian, madrasah 
terus berupaya dan berharap agar seluruh warga MI Islamiyah Alwathaniyah tidak gaptek dan 
nantinya dapat menggunakan teknologi ini secara positif.   
 

Pelatihan Pemanfaatan TIK di Seblak 
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