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Kebangkitan PendidikanKebangkitan PendidikanKebangkitan PendidikanKebangkitan Pendidikan    

Tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 
Seluruh instansi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan memperingati Hardiknas dengan 
berbagai kegiatan. Yang paling sederhana adalah memperingati Hardiknas dengan upacara 
bendera sebagai renungan. 

 

Hardiknas seharusnya dijadikan sebagai spirit baru dalam mengelola pendidikan. 
Sehingga pendidikan di Negara menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Namun, sangat 
disayangkan karena 
masih banyak para agen 
pendidikan kita yang 
hanya menjadikan 
sebagai ritual dalam 
dunia pendidikan tanpa 
makna.  

 

Madrasah Ibtidaiyah 
Islamiyah Alwathaniyah 
menjadikan Hardiknas 
sebagai kebangkitan 
pendidikan. Hardiknas 
adalah spirit introspeksi 
dan evaluasi terhadap 
pendidikan yang telah 
berlangsung di madrasah 
ini. Evaluasi terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan juga ekstra-kurikuler.  

 

Tahun pelajaran 2009/2010, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah telah 
menjalankan program International Class Program (ICP). Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 
Alwathaniyah menjalin kerjasama dengan Sekolah Dasar Laboratorium Malang dibawah 
naungan Universitas Negeri Malang. Dalam perkembangan ICP yang telah berjalan hampir 
satu tahun ini, guru dan murid sudah dapat berkomunikasi secara sederhana dengan 
menggunakan bahasa Inggris dalam kelas maupun di luar kelas untuk semua pelajaran, kecuali 
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bahasa Jawa, Indonesia dan Arab tentunya. Pembiasaan inilah yang menjadikan kemudahan 
dalam berbahasa Inggris. Kuncinya adalah “Language is Habit, Practice Makes Perfect”. 

 

Spirit Hardiknas juga direalisasikan dalam terbitnya Elwathany News yang tidur lelap 
dalam waktu yang lama. Sehingga Elwathany News saat ini bisa hadir dihadapan para pembaca 
tentunya. Mudah-mudahan Elwathany News bisa hadir secara rutin setiap bulan. Dan juga 
Elwathany News bisa menjadi media dalam pengembangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 
Islamiyah Alwathaniyah khususnya dan pengembangan pendidikan nasional di negeri ini.  

 

Akhirnya redaksi Elwathany News mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 
(Hardiknas). Jayalah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah! Jayalah Indonesiaku! 
(Redaksi) 
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Sebentar lagi kita sudah berada di Tahun Ajaran 2010/2011. Sudah menjadi agenda 
rutin bagi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah dalam mengahadapi setiap tahun 
pelajaran baru  dengan membentuk panitia Penerimaan Murid Baru (PMB).  

 

Kinerja panitia PMB telah dimulai dari  dua bulan yang lalu (Maret). Ketua panitia 
PMB tahun pelajaran 2010/2011 Fendik Rudianto, S.Pd dibantu segenap jajaran panitia telah 
melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan PMB. Kegiatan awal telah dimulai 
dengan pembuatan action plan sudah terstruktur rapi. Tahapan demi tahapan dalam action plan 
pun dilakukan dengan penuh persiapan.  

 

PMB di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah agak berbeda dengan sekolah 
atau madrasah yang lain. Selain pengisian formulir pendaftaran, masih ada seleksi tes masuk 
dan interview. Interview ini tidak hanya untuk calon murid baru saja, tetapi juga untuk wali 
murid. Dari interview ini diharapkan terciptanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan 
wali murid, dan juga sebagai komitmen bersama dalam memikul tanggung jawab dalam 
pendidikan anak. Tugas mendidik murid menjadi tanggung jawab guru ketika anak di sekolah 
dan tanggungjawab wali murid ketika anak berada di rumah.  

 

Pada tanggal 19 – 20 Mei 2010, panitia PMB 2010/2011 akan mengadakan seleksi tes 
masuk dan interview sesuai jadwal. Seleksi tes masuk dan interview ini adalah penentu 
diterima atau tidaknya murid tersebut. Adapun kriteria penilaian meliputi potensi akademik 
(baca, tulis dan berhitung), kepribadian Murid, komitmen wali murid dan lain-lain.  

 

Seleksi tes masuk dan interview adalah gerbang bagi murid untuk dapat diterima di 
Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah. Seleksi tes dan interview adalah langkah yang 
baik dalam mewujudkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Awal yang baik ini diharapkan menjadikan hasil yang lebih baik.  

 

Khusus untuk calon murid baru Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah tahun 
pelajaran 2010/2011 kami ucapkan selamat datang di bumi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 
Alwathaniyah tercinta. (Qomaruddin, S.Pd.) 
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Seiring dengan perkembangan dunia di era globalisasi saat ini, kebutuhan pendidikan 
anak Indonesia tidak saja lagi sekedar menuntut ilmu dan pengetahuan melalui buku-buku 
bacaan tapi juga sudah harus dapat mengakses ilmu pengetahuan melalui berbagai media 
informasi dan teknologi. Di samping itu, untuk menjadi pelaku-pelaku unggul dalam 
pembangunan dunia di masa depan maka anak Indonesia perlu juga dipersiapkan untuk dapat 
menjalin komunikasi dan kerjasama secara global. Hal ini berkaitan dengan proyeksi penerapan 
ilmu pengetahuan yang mereka miliki yang nantinya bukan saja bersifat nasional tapi juga 
internasional. Untuk itu, memahami budaya dan adat bangsa lain dianggap penting sebagai 
salah satu bekal untuk memperkaya kompetensi pribadi maupun professional  mereka. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah saatnya bagi dunia pendidikan Indonesia, 
khususnya pihak sekolah, melihat tantangan seperti ini. Sekolah harus lebih proaktif lagi 

mempersiapkan muridnya untuk memperoleh 
bekal kepribadian dan ketrampilan yang lebih 
unggul dengan memberi peluang kepada murid 
untuk mengenal dunia internasional melalui 
jalur pendidikan.  

 

MI Islamiyah Alwathaniyah sebagai 
lembaga pendidikan mempunyai tanggung 
jawab untuk mencetak generasi Islam yang 
diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, dan 
fleksibel dalam menghadapi era globalisasi ini. 
Dengan dasar itulah maka MI Islamiyah 
Alwathaniyah memutuskan untuk menggalang 
kerjasama dalam bentuk Sister-School Program 

dengan SD Laboratorium UM Malang. Akhirnya tepat pada jam 12.15 WIB tanggal 4 Juli 
2009, dilaksanakanlah penandatanganan MOU antara MI Islamiyah Alwathaniyah dengan SD 
Laboratorium UM  Malang. 

 

Tujuan dari kerjasama ini adalah membentuk kelas internasional (International Class 
Program) yang berbasis Cambridge. Kelas ICP terbentuk dimulai pada tahun ajaran 2009/2010 
pada kelas I. Proses pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan konsep ICP, yakni 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Media dan alat belajar yang dipakai 
pun berbasis IT dengan memanfaatkan internet dan sumber belajar lain yang relevan.  SD 
Laboratorium UM  Malang sebagai Centre berupaya memberikan berbagai akses dan pelatihan 
untuk mewujudkan kelas ICP tersebut. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan kerjasama yang apik antara 
lembaga pendidikan, masyarakat, dan instansi terkait. Semoga dengan adanya kerjasama ini, 
MI Islamiyah Alwathaniyah dapat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu 
mencetak agen-agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik.  
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Penandatanganan MOU oleh head centre SD Lab UM 


