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Hari, tgl  : Selasa, 9 Oktober 2012 
Mata Pelajaran : Matematika 
Peserta : 32 orang laki-laki 
 

Ini adalah laporan pertama saya mengenai kegiatan Individual Social Responsibility (ISR) Fasttrack. 
Fasttrack itu sendiri adalah program beasiswa magister yang diberikan kepada mahasiswa S1 semester 7. 
Dengan demikian dalam waktu 5 tahun penerima beasiswa ini dapat memperoleh gelar S1 dan S2. 
Adapun ISR ini diwajibkan kepada penerima beasiswa agar mahasiswa yang bersangkutan dapat 
memberikan ilmunya kepada adik-adik yang masih mengenyam pendidikan pra kuliah seperti SMP dan 
SMA.  

Institusi yang kami pilih untuk melaksanakan ISR ini adalah MA Ali Maksum. MA Ali Maksum 
termasuk salah satu institusi dibawah yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. Institusi lainnya 
adalah aliyah, i'dadiyah, tsanawiyah, diniyah, takhasus. Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA, 
sedangan tsanawiyah setara dengan SMP. Lokasi MA ini ada di Jl. KH Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.  

 
Di MA ini kelas putra dan putri terpisah. Hal yang unik adalah hari sabtu dan minggu tetap masuk 

sekolah. Hal ini berbeda dengan SMA yang meliburkan hari sabtu dan minggu. Hal unik lainnya adalah 
adanya semacam matrikulasi bagi siswa sebelum benar-benar masuk ke MA. Matrikulasi ini sebagian 
besar berisi materi agama. Adapun mata pelajaran matematika dan bahasa inggris adalah mata 
pelajaran tambahan. Kami disana mengajar mata pelajaran matematika karena memang lebih kompeten 
mengajarkan matematika daripada agama.  

Matematika diajarkan dua minggu sekali untuk setiap kelas. Karena ada dua kelas, kelas putri dan 
kelas putra, dalam seminggu ada 4 kali pertemuan. Saya mengajar disana tidak sendirian, tetapi 
bersama ketiga teman lainnya. Jumlah pertemuan sebanyak itu insyaAlloh akan dibagi rata dengan 
teman-teman lainnya. Ketiga teman saya itu adalah Azkario Rizki, Johan Agung Irawan, dan Risqi Utama. 

  

 
Gbr. 1 Plang MA Ali Maksum 

  



 

Gbr. 2 Saya, Mas Dihya, dan Johan (dari kiri ke kanan) 

 

Gbr. 3 Azka, Mas Dihya, dan Johan (dari kiri ke kanan) 

Pada pertemuan pertama, kami memperkenalkan diri satu persatu. Kami juga sempat 
menceritakan pengalaman-pengalaman untuk bisa masuk ke UGM. Ketika kami menceritakan 
pengalaman-pengalaman tersebut, kelas tampak hening, mereka serius mendengarkan, hanya sekali-kali 
mereka tertawa karena kelucuan dari kami.  

 
 
 
 



 
Gbr. 4 Suasana kelas ketika siswa mencatat PR 

Semoga dengan adanya kami disana bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dengan 
baik sehingga bisa mencapai cita-cita. Diakhir jam pelajaran, Mas Dihya sebagai pengajar matematika 
memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa-siswa. Suasana ketika menulis soal dapat dilihat pada 
Gbr. 4. Pertemuan berikutnya, insyaAlloh kami akan memberikan materi-nya.  
 

 

 
 


